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RESUMO 
 
 

Um estudo experimental, inédito no português brasileiro (PB), do processamento 
psicolinguístico de metáforas nominais (“X é um Y”, por exemplo: “Irene é um 
furacão”) foi conduzido com o objetivo de evidenciar, com base em tempos de leitura, 
o processamento direto de metáforas familiares, high-apt (bem construídas) e 
convencionalizadas, de acordo com o que preconizam Glucksberg e cols. 
(GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998; GLUCKSBERG, 2003) no 
modelo teórico de Class-inclusion (ou de inclusão em categoria).  Na primeira fase da 
pesquisa, realizaram-se dois norming studies (ou estudos normativos) para o 
ranqueamento de metáforas (por exemplo: “Algumas mulheres são furacões”) em 
relação à “Familiaridade”, “Aptness” (ou adequação) e “Convencionalidade”.  Na 
segunda fase da pesquisa, realizou-se um experimento de leitura automonitorada 
(self-paced, non-cumulative, moving-window reading), recorrendo, para a 
composição dos estímulos, às metáforas que alcançaram ratings de “muito 
familiares”, “very high-apt’’ e “altamente convencionalizadas”. Oferecendo evidências 
do PB de processamento direto de metáforas – conforme preconiza o modelo Class-
inclusion de Glucksberg e cols. – não se observaram diferenças significativas entre 
os tempos de leitura das metáforas nominais, expressões equivalentes de significado 
literal e declarações literais de inclusão em classe, em contraposição aos achados de 
Janus & Bever (1985), que observaram tempos de leitura de metáforas novas 
significativamente maiores do que os de expressões literais, de acordo com as 
predições do Modelo Pragmático Padrão de processamento indireto, em três 
estágios (SEARLE, 1993 [1979]). 
 
Palavras-chave: Processamento psicolinguístico da metáfora. Class-inclusion. 
Interpretação do significado não literal. Norming studies. Compreensão de 
linguagem. 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
An experimental, unprecedented study in Brazilian Portuguese (BP), the 
psycholinguistic processing nominal metaphors ("X is a Y", e.g., "Irene is a 
hurricane") was conducted in order to demonstrate, based on reading times, the 
direct processing of familiar, high-apt (well-constructed) and conventionalized 
metaphors, according to what Glucksberg et al. (GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; 
GLUCKSBERG, 1998; GLUCKSBERG, 2003) defend in the theoretical model of 
Class-inclusion (or inclusion in category). In the first phase of the research, two 
norming studies were performed in order to rank metaphors (e.g., "Some women are 
hurricanes") regarding "Familiarity", "Aptness" and "Conventionality". In the second 
phase of the research, a self-monitored reading experiment (self-paced, non-
cumulative, moving-window reading) was carried out, using the metaphors previously 
rated as "very familiar", "very high-apt '' and "highly conventionalized" for the  
composition of the stimuli. Providing evidence of direct metaphors processing BP – 
not unlike the Class-inclusion model of Glucksberg et al. – there were no statistically 
significant differences between the reading times of nominal metaphors, of equivalent 
literal meaning expressions and of literal statements of class inclusion, in opposition 
to the findings of Janus & Bever (1985), who observed significantly higher reading 
times of novel metaphors rather than that of literal expressions, according to the 
predictions of the three-stage Standard Pragmatic model of indirect processing 
(SEARLE 1993 [1979]). 
 
Keywords: Psycholinguistic processing of metaphor. Class-inclusion. Non-literal 
meaning interpretation. Norming studies. Language comprehension. 
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1   Introdução  

   

Nos laboratórios de Psicolinguística Experimental estabelecidos no país,1 

as pesquisas em compreensão de linguagem no português brasileiro (de ora em 

diante, PB) têm privilegiado a interpretação do significado literal ou denotativo do 

input.  A maioria das investigações conduzidas pressupõe que a interpretação do 

input é, sempre, composicional, isto é: o significado da frase é igual à soma dos 

significados das palavras que a compõem.2  As exceções a essa “regra” constituem 

os estudos conduzidos, no LAPEX-UFRJ3, por Ribeiro (2008; 2009; 2010) e, na 

UEZO-RJ4, por Ribeiro (2011; 2012) que, seguindo a abordagem Good-Enough de 

Ferreira e colaboradores (FERREIRA et al., 2002, entre outros) obteve, 

respectivamente, em experimentos de leitura automonitorada e de eyetracking, 

evidências de reanálise incompleta de frases garden-path, sugestivas de 

processamento superficial (good enough) e interpretação não composicional do 

input.  Só recentemente, a partir das iniciativas que foram divulgadas em Ribeiro & 

Kenedy (2015), materializou-se, como uma das linhas de pesquisa do GEPEX-UFF,5 

a possibilidade de ampliação do escopo de atuação dos pesquisadores interessados 

em processamento psicolinguístico, para abarcar fenômenos que se incluem sob o 

rótulo de “linguagem figurada”.  Em um primeiro momento, priorizando o 

processamento da metáfora, viés que ensejou o desenvolvimento deste trabalho.6 

Contemporaneamente, em suas diversas manifestações, tais como ironia, 

expressões idiomáticas, pedidos indiretos e metáforas, a linguagem figurada 

desfruta de status privilegiado na cognição humana (GIBBS, 1994) e no arsenal de 

possibilidades de alcançar diversos efeitos na interação (ROBERTS, 1994).  Não 

mais vista como privativa do discurso poético, e reconhecida como instrumento da 

linguagem quotidiana –, há décadas, discute-se, na literatura da área, ainda 

praticamente inexistente entre nós –, o curso temporal dos eventos no 

                                                           
1
 LAPAL-PUC do Rio, LAPEX-UFRJ, LAPROL-UFPB e NEALP-UFJF. 

2
 The Fregean Principle of Compositionality […] although it is unlikely that he ever stated the principle in 

precisely this way. […] The meaning of an expression is a function of the meaning of its parts. (CANN, 1994, p. 
3). 
3
 Laboratório de Psicolinguística Experimental – UFRJ. 

4
 Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – RJ. 

5
 Grupo de Estudos e Laboratório em Psicolinguística Experimental - UFF. 

6
 O presente estudo vincula-se ao projeto de pesquisa intitulado Processamento de Metáfora: estudos em 

Psicolinguística Experimental, desenvolvido por Ribeiro (2015b) no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem da UFF. 
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processamento psicolinguístico da metáfora, (cf. adiante GLUCKSBERG, 2003, para 

um mapeamento do campo).  De um lado, os que advogam o processamento direto 

(não opcional) do significado metafórico (GLUCKSBERG et al., 1982; 

GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998).  De outro lado, aqueles 

que sustentam que só se chega à interpretação metafórica a partir da derivação do 

significado literal da expressão, sua rejeição no contexto do enunciado e a busca por 

uma alternativa, apropriada (SEARLE, 1993 [1979]), caracterizando o chamado 

processamento em três estágios.  Tradicionalmente, presume-se que metáforas 

nominais, “X é um Y”, por exemplo, “Alguns empregos são prisões”, são 

comparações implícitas, declarações falsas que, para ganhar interpretação, devem 

ser convertidas em símiles, “X é como um Y”, por exemplo, “Alguns empregos são 

como prisões” (cf. TVERSKY, 1977; ORTONY, 1993 [1979]).  Em uma “terceira 

margem” do campo, estão aqueles que propõem modelos teóricos “unificadores”, a 

saber: The career of metaphor (BOWDLE & GENTNER, 2005), de processamento 

de metáforas conforme o seu “tempo de maturação”; e The graded salience 

hypothesis (GIORA, 1997; 1999), princípio único de compreensão dos diversos 

fenômenos do que se chama tradicionalmente linguagem não literal e literal. 

Tendo em vista as amplas possibilidades de inserção no debate que se 

esboçou acima, interessou, neste estudo: primeiramente, realizar norming studies, – 

nos moldes dos que se acham publicados na literatura internacional –, ranqueando 

metáforas no PB com respeito às variáveis “Familiaridade”, “Aptness” e 

“Convencionalidade”.  Posteriormente, conduziu-se um experimento on-line, de 

leitura automonitorada do conjunto das expressões familiares, high-apt e 

convencionalizadas selecionadas nos norming studies previamente realizados.  

Diferentemente de Janus & Bever (1985), que compararam os tempos de leitura de 

metáforas novas e os das mesmas expressões quando interpretadas literalmente, no 

experimento aqui realizado foram comparados os tempos de processamento de 

metáforas familiares / high-apt / convencionais e os das mesmas expressões 

interpretadas literalmente.  E também diferentemente dos achados de Janus & Bever 

(op. cit.) que, de acordo com as predições dos modelos de processamento indireto, 

encontraram tempos de leitura significativamente maiores sobre os fragmentos 

críticos das metáforas novas, aqui se buscou mostrar que podem não se observar 

diferenças significativas entre os tempos de leitura (RTs) de metáforas familiares, 

high-apt e convencionalizadas, e os RTs sobre os fragmentos críticos das mesmas 
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expressões quando interpretadas literalmente, conforme a predição do modelo de 

processamento direto de Class-Inclusion7 (GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; 

GLUCKSBERG, 1998). 

Portanto, ambicionando suprir a lacuna que há, na literatura em PB, sobre 

processamento da metáfora, em síntese, este estudo se propôs: 1) estabelecer 

ratings em norming studies, inéditos no PB, que, na fase seguinte da pesquisa 

permitiram (como em estudos futuros permitirão) a utilização de estímulos pré-

ranqueados a partir da manipulação das variáveis “Familiaridade”, “Aptness”, e 

“Convencionalidade” que, há muito se sabe, interferem no processamento de 

metáforas; e 2) realizar, posteriormente, um experimento, igualmente inédito, de 

leitura automonitorada de metáforas do PB, objetivando verificar o modelo de 

Glucksberg e cols. (GLUCKSBERG et al., 1982; GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; 

GLUCKSBERG, 1998), de processamento direto de metáforas nominais familiares, 

high-apt e convencionalizadas, selecionadas nos pré-testes supramencionados.  

Deste ponto em diante, a dissertação se estrutura de modo que, no 

capítulo 2, faz-se a Apresentação do Problema, segundo as linhas gerais em que se 

divide o campo.  No capítulo 3, faz-se uma Revisão da Literatura que apresenta 

modelos teóricos de processamento da metáfora que aqui interessam, apoiados em 

experimentos que medem RTs e medidas não cronométricas de compreensão.  No 

capítulo 4, relatam-se os achados dos norming studies e os do experimento de 

leitura automonitorada das metáforas de melhor rating (nos norming studies), 

objetivando avaliar o processamento direto de metáforas do PB familiares, high-apt e 

convencionalizadas.  Em sequência, discutem-se os resultados obtidos e, no 

Capítulo 5, oferecem-se as Conclusões, inclusive com propostas de 

aprofundamento, no futuro, da observação do fenômeno a partir de dados do PB. 

  

                                                           
7
 Inclusão em classe, asserção na qual o tópico é atribuído a uma categoria ad-hoc tipificada e nomeada pelo 

veículo metafórico.  Em PB, este modelo é chamado de inclusão em classe, admitindo variantes como inclusão 
categorial, inclusão em categoria, categorização, declaração de inclusão em classe, asserção de inclusão em 
classe. 
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2   Apresentação do Problema 
 
 
A questão crucial para as teorias de compreensão da metáfora e, de 

maneira geral, da linguagem figurada, é o que se conhece, na literatura, como The 

Recognition Problem, enunciado por Traxler (2012, p. 268): “[...] how do you spot 

when the speaker is using non-literal, rather than literal, language?”8 (STERN, 2000 

apud TRAXLER, id., ibid.).  Nas palavras do próprio Stern: 

  
[…] is the question of how one knows that an utterance is a 
metaphor. What are the conditions, heuristics, clues, cues, trains of 
reasoning, or steps followed by speaker-hearers by which they 
identify or recognize particular utterances as metaphors, rather than 
as literal utterances or as nonliteral utterances of other kinds or as 
strings of nonsense sounds?9 (STERN, 2000, p. 3) 
 

Expressões metafóricas se caracterizam por estabelecer 

correspondências entre domínios do conhecimento distantes entre si, ensejando, 

assim, o problema do reconhecimento do significado pretendido.  Em metáforas 

nominais – X é um Y –, justapõem-se tópico (X) e veículo (Y) de domínios diversos, 

por exemplo, “The mind is a computer”10, em que o tópico, “mind” (mente) refere 

uma entidade abstrata e o veículo, “computer” (computador), um dispositivo 

eletrônico.  A justaposição de tópico e veículo de diferentes domínios, que pode ser 

problemática para a sua compreensão, é o que distingue metáforas de declarações 

comparativas literais, por exemplo, “A mallet is like a hammer”,11 e também de 

declarações categóricas literais, por exemplo, “A mallet is a tool”12, nas quais tópico 

(mallet) e veículo (hammer / tool) pertencem, em ambas, ao mesmo domínio 

semântico (BOWDLE & GENTNER, 2005, p. 193).   

Na literatura, o debate com respeito à compreensão de metáforas (e, em 

geral, da linguagem figurada) gira principalmente em torno da oposição entre 

processamento direto e indireto.  Completando o cenário, propostas “híbridas” 

buscam a conciliação desses extremos ou até preconizam o apagamento de 

                                                           
8
 “Como você detecta quando o falante está usando linguagem não-literal, ao invés de literal?” (Tradução 

minha) 
9
 “[...] é a questão de como se sabe que um enunciado é uma metáfora. Quais são as condições, heurística, 

pistas, sugestões, linhas de raciocínio, ou etapas seguidas por falantes/ouvintes, pelas quais eles identificam ou 
reconhecem determinadas expressões como metáforas, ao invés de expressões literais, ou como expressões 
não literais de outros tipos, ou como sequências de sons sem sentido?” (Tradução minha) 
10

 “A mente é um computador” (Tradução minha). 
11

 “Uma marreta é como um martelo” (Tradução minha). 
12

 “Uma marreta é uma ferramenta” (Tradução minha). 
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fronteiras entre linguagem não literal e literal.  De um lado, Glucksberg e colegas (cf. 

GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG et al., 1982; GLUCKSBERG, 

1998, 2003) propõem o que Glucksberg chama de Class-Inclusion Model, modelo de 

processamento direto do significado metafórico.  De outro, alinham-se aqueles que 

advogam o processamento indireto que se conhece, na literatura, como The 

Standard Pragmatic Model, ou abreviadamente, SPM13 (SEARLE, 1993 [1979], p. 

89-90), segundo o qual, a interpretação da metáfora (e, mais amplamente, a dos 

significados não literais) é opcional, o terceiro estágio do processamento que se dá, 

sempre, a partir da derivação do significado literal da expressão e do “fracasso” 

dessa interpretação no contexto em pauta.  No âmbito do processamento indireto, 

incluem-se ainda os modelos nos quais as metáforas são consideradas 

comparações implícitas (MILLER, 1979; ORTONY, 1993 [1979]), consideradas 

declarações falsas que, no processo de compreensão, devem ser necessariamente 

convertidas em símiles – X is a Y → X is like a Y14 – esses, literalmente verdadeiros 

(JOHNSON, 1996, p. 145-47). 

Em meio à cena da disputa entre processamento direto e indireto da 

metáfora, surgem dois modelos híbridos que não se pode deixar de acolher aqui, a 

saber: The Career of Metaphor (BOWDLE & GENTNER, 2005)15 e The Graded 

Salience Hypothesis (GIORA, 1997)16.  A “carreira" da metáfora (BOWDLE & 

GENTER, op. cit.) equivale a um continuum de progressão das metáforas, de novas 

– quando seriam interpretadas, indiretamente, como comparações implícitas – até se 

concluir o processo de convencionalização, ou lexicalização, da base ou veículo17, 

tornada polissêmica.  Convencionalizada a base, expressões que a contém, 

associada a tópicos diversos, passariam a ser processadas, preferencialmente, por 

categorização (processamento direto). 

Em uma dimensão mais ampla, a Hipótese do Grau de Saliência (GIORA, 

1997) reivindica que se abandone a distinção entre significado literal e figurado por 

outra, entre significados salientes e menos salientes, sejam eles tradicionalmente 

considerados literais ou figurados.  Sendo assim, um princípio geral de “saliência” de 

significados governaria a compreensão de linguagem: os significados salientes – 

                                                           
13

 Modelo Pragmático Padrão. 
14

 “X é um Y” torna-se “X é como um Y”. 
15

 A Carreira da Metáfora. 
16

 A Hipótese do Grau de Saliência, versão em PB coincidente com a de Souza (2003). 
17

 No jargão da área: Tópico ou Alvo e Veiculo ou Base. 



14 

 

convencionalizados, frequentes, familiares e autorizados por contexto prévio – 

seriam processados direta e prioritariamente; os menos salientes, indiretamente, a 

partir do mais saliente; e aqueles igualmente salientes, em paralelo. 

Finalmente, mas não menos importante, é assinalar que, à medida que se 

sucedem, os modelos teóricos de processamento do significado metafórico 

reservam espaço cativo ao status da metáfora que lhe é conferido em 

ranqueamentos de familiaridade, aptness e convencionalidade. 

Familiaridade: familiaridade subjetiva, na definição de Blasko e Connine 

(1993, p. 305), como a experiência consciente com a metáfora18. 

Aptness: metáforas apt (adequadas) são metáforas que empregam um 

exemplar prototípico facilmente reconhecível como candidato a categoria metafórica 

(GLUCKSBERG, 2008, p. 73).19  Aptness é a extensão em que a declaração captura 

características importantes do tópico (CHIAPPE, KENNEDY E SMYROWSKI, 2003, 

p. 97 apud DULCINATI et al., 2014, p. 74).20  

Convencionalidade: o processo de convencionalização é, 

essencialmente, a aquisição de um significado de domínio geral por um veículo 

metafórico (BOWDLE & GENTNER, 2005, p. 199).21 

Recolhidos em norming studies (conforme p. 10 do presente trabalho) que 

possibilitam controlar a interferência dessas variáveis em experimentos 

cronométricos, pré-julgamentos das metáforas em ratings permitiram observar que o 

acesso ao significado metafórico de metáforas familiares e moderate-apt e high-apt 

dá-se tão prontamente quanto ao significado literal das mesmas expressões 

(BLASKO & CONNINE, 1993).  E que metáforas convencionais são diretamente 

processadas (cf. GLUCKSBERG, diversos; BOWDLE & GENTNER, 2005).  E 

apartar metáforas novas de convencionais assentiu na apreciação – se não positiva, 

ao menos cautelosa – do Modelo Pragmático Padrão (SPM), feita por Janus & Bever 

(1985), dissonante das críticas generalizadas que em geral recebe na literatura.  De 

acordo com Janus & Bever (1985), os experimentos que até então o refutavam (e.g. 

                                                           
18

 “the perceived experience with the metaphor” (BLASKO & CONNINE, 1993, p. 305). 
19

 “[...] apt metaphors [are] metaphors that employ an easily recognizable prototypical exemplar of a candidate 
metaphorical category.” (GLUCKSBERG, 2008, p. 73) 
20

 Aptness is a property of metaphor that has been defined in many different ways. The most widely accepted 
definition was given by Chiappe, Kennedy and Smykowski (2003, p. 97): “the extent to which the statement 
captures important features of the topic”. (DULCINATI et al., 2014, p. 74) 
21

 "[...] the process of conventionalization is essentially one of a base term acquiring a domain-general meaning 
[...]" (BOWDLE & GENTNER, 2005, p. 199). 
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CLARK & LUCY, 1975; GIBBS, 1979, 1981), tanto quanto os que o sustentavam 

(GLUCKSBERG et al., 1982; ORTONY, 1993 [1979]) apresentavam fragilidades 

metodológicas, tais como design experimental que não previa contexto e medidas de 

tempo de leitura de frases tomadas ao final da tarefa.  Oferecendo contextos e 

medindo RTs dos fragmentos críticos das expressões – isto é, dos sintagmas que 

continham o veículo das metáforas, locus do problema do reconhecimento do 

significado metafórico –, Janus & Bever (op. cit., p. 482) observaram que os 

sintagmas cuja interpretação deveria ser metafórica requereram tempos de leitura 

significativamente maiores do que os equivalentes, cuja interpretação deveria ser 

literal.  Contudo, Janus & Bever (id., p. 485) ressalvaram que não duvidam que 

frozen metaphors (aqui, em oposição a metáforas novas, que eles utilizaram) 

poderiam ser compreendidas diretamente, sem a interveniência da interpretação do 

significado literal. 

Sendo assim, ofereceu-se o espaço que este estudo experimental 

aproveitou para buscar oferecer, na literatura da área, achados inéditos do 

português brasileiro –, adotando as linhas mestras do experimento conduzido por 

Janus & Bever (1985), mas em proveito da investigação do processamento de 

metáforas familiares, high-apt e cujo veículo acha-se convencionalizado.  Para tanto, 

metáforas nominais de rating elevado em “familiaridade”, aptness e 

“convencionalidade” foram selecionadas em norming studies e utilizadas, 

posteriormente, como sintagmas-alvo, no experimento de leitura automonitorada que 

foi conduzido com o objetivo de observar se o processamento direto, de acordo com 

as alegações de Glucksberg (1998): metáforas são declarações de inclusão em 

classes e a compreensão de significados metafóricos é tão rápida quanto a de 

significados literais.  
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3   Revisão da literatura 

 

A revisão da literatura aqui está a serviço de um mapeamento do campo 

que contempla o embate entre os modelos de processamento indireto e direto.  A 

partir da exposição das fragilidades do chamado Modelo Pragmático Padrão ou SPM 

(SEARLE, 1993 [1979]), de processamento em três estágios, bem como da tradição 

que vê a metáfora como comparação implícita, Glucksberg e cols. propõem o seu 

modelo de processamento direto por categorização, Class-inclusion, como se 

mostra, em linhas gerais, em Glucksberg (2003).  Em Glucksberg (2003), resumem-

se evidências (BLASKO & CONNINE, 1993) de que “Familiaridade” e “Aptness” são 

variáveis envolvidas no acesso rápido ao significado metafórico, contrárias à 

pressuposta prioridade da interpretação literal em que se baseia o SPM.   Ainda em 

Glucksberg (2003), acha-se a síntese de experimentos cujos achados, segundo ele, 

(GLUCKSBERG et al., 1982) confrontam outro pressuposto do SPM, decorrente do 

primeiro: o da opcionalidade da interpretação metafórica, só buscada diante da 

falência da interpretação literal da expressão no contexto do enunciado.  A seguir, a 

hipótese do processamento indireto encontra a sua melhor defesa em Janus & 

Bever (1985), que se valem, segundo eles, da metodologia apropriada – oferecer 

contexto aos participantes e medir os tempos de leitura não mais ao final da 

apresentação dos estímulos, mas sobre o locus do “Problema do Reconhecimento” 

– o veículo da metáfora – a mesma aqui adotada (cf. Capítulo 4, Seção 4.3, p 46, o 

experimento de leitura automonitorada) buscando refutar, no PB, os achados que 

eles, Janus & Bever (op. cit.) obtiveram, em favor do processamento direto, nos 

moldes sugeridos por Glucksberg e cols. (GLUCKSBERG et al., 1982; 

GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998).  Passamos, a seguir, às 

ideias de Bowdle & Gentner (2005) sobre a “carreira” da metáfora, interessados no 

percurso que a leva à convencionalidade do “veículo”, quando o significado 

metafórico poderia ser interpretado diretamente, por categorização, sustentando a 

hipótese do processamento direto de metáforas convencionalizadas.  Finalmente, 

chegamos a Glucksberg (2008), para recontar a hipótese do processamento direto à 

luz do modelo de Class-inclusion, revigorado, a essa altura, com a possiblidade de 

abarcar metáforas novas. 
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3.1   Glucksberg (2003): uma síntese em defesa do processamento direto 

 

É indiscutível, ainda que não isenta de interesse, a contribuição de 

Glucksberg (2003), enquanto uma síntese das bases em que se dá o embate sobre 

o processamento metafórico, possibilitando observar o campo dividido entre aqueles 

que defendem o processamento indireto (SEARLE, 1993 [1979]) e os do grupo à sua 

volta, proponentes do processamento direto, por categorização (GLUCKSBERG & 

KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998; GLUCKSBERG et al., 1982).  

Adicionalmente, ali se incluem entre as ideias rejeitadas a de que a metáfora pode 

ser tratada como comparação. 

O modelo pragmático padrão de compreensão metafórica (SPM) 

(SEARLE, 1993 [1979]), propõe o processamento indireto da metáfora se dá em três 

estágios.  Inicialmente, o ouvinte/leitor constrói uma representação mental da 

interpretação literal da expressão; em seguida, verifica a sua adequação ao contexto 

do enunciado, para determinar se é apropriada, caso em que é aceita como o 

significado pretendido.   Se a interpretação literal não for plausível no contexto, é 

rejeitada, e o processo chega ao terceiro estágio: o da busca pela reformulação da 

interpretação inicialmente proposta.  O fracasso na interpretação literal funciona, 

então, como o “gatilho” que dispara a busca por algum significado metafórico para a 

interpretação do enunciado (SEARLE, 1993 [1979], p. 89-90).   Sendo assim, então, 

uma metáfora nominal como “Alguns empregos são prisões” seria reconhecida como 

uma asserção categórica que fere a máxima da qualidade (GRICE, 1975) e uma 

maneira de compreendê-la passaria pela sua conversão em símile, “Alguns 

empregos são como prisões”, i.e., uma declaração literal verdadeira, posto que duas 

coisas podem sempre ser semelhantes de várias maneiras. 

Glucksberg (2003, p. 92) questiona dois pressupostos do SPM: 1) o da 

prioridade incondicional do significado literal; e 2) o da opcionalidade da 

interpretação metafórica, que dependeria do fracasso da intepretação literal, como 

“gatilho”, além da problemática solução dada pela transformação de metáforas em 

comparações, entidades diferentes do ponto de vista teórico e empírico.  Em 

contrário à suposta prioridade do significado literal, Glucksberg (op. cit., p. 93) 

recorre às evidências experimentais oferecidas por Blasko & Connine (1993), 

mostrando que o significado metafórico de expressões familiares e high-apt é 

acessado tão prontamente quanto o de expressões literais. 
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3.1.1    “Familiaridade” e “Aptness”: variáveis interferentes no processamento  

 

Glucksberg (2003, 1993) destaca que, em seus experimentos, Blasko & 

Connine (1993) mostraram que ratings altos de “Familiaridade” e “Aptness” em 

interação podem acelerar a ativação do significado metafórico do veículo de 

metáforas.  Recorrendo ao paradigma de crossmodal priming22, que se aproveita de 

priming semântico associado a uma tarefa de Decisão Lexical, Blasko & Connine 

conduziram experimentos que consistiam na apresentação, aos participantes, de 1) 

estímulos auditivos (primes) na forma de frases que continham metáforas e 2) 

estímulos visuais (targets) mostrados na tela de um computador no offset do 

“veículo” da metáfora, palavras que eles deveriam decidir se eram, ou não, da 

língua.   A palavra (target) sobre a qual devia recair a decisão do participante 

relacionava-se literal, metaforicamente ou era neutra em relação ao veículo da 

expressão metafórica do estímulo auditivo (prime).  Por exemplo, ao ouvirem “Jerry 

first knew that loneliness was a desert* when he was very young”23, em seguida a 

“...desert”, os participantes eram apresentados alternativamente a, “isolate”, “sand” 

ou “mustache”24, que deveram decidir se eram, ou não, palavras do inglês.  Blasko & 

Connine observaram que o prime auditivo facilitou igualmente a decisão frente a 

targets que são literal e metaforicamente a ele relacionados mais do que relação a 

targets “neutros”.  No caso exemplificado acima, “desert”, em “[...] loneliness was a 

desert”, facilitou igualmente a decisão diante de “isolate” e “sand” em relação à 

decisão diante do controle, “mustache”.  Blasko & Connine (op. cit.) mostraram, 

ainda, que significados metafórico e literal foram acessados prontamente mesmo 

quando as metáforas, todas com nível alto em aptness, eram relativamente não 

familiares, evidência contrária à hipótese de processamento do significado literal 

anterior ao do significado metafórico, “Familiaridade” é uma variável que pesa na 

compreensão de expressões metafóricas, porém, isoladamente, não demonstra 

força para lhe facilitar o processamento.  Ao contrário, diante de metáforas bem 

construídas, exibindo ratings altos em “Aptness”, “Familiaridade” revela-se menos 

importante do que seria fácil imaginar.  Consequentemente, nos norming studies (cf. 

Seção 4.1, p. 31) foram coletados julgamentos de “Familiaridade” e “Aptness” para 

                                                           
22

 Nos experimentos de priming intermodal, apresentam-se estímulos por dois canais de percepção, visual e 
auditivo. 
23 

“Jerry soube primeiro que a solidão era um deserto quando ele era muito jovem” (Tradução minha). 
24

 “Isolamento, areia e bigode” (Tradução minha). 



19 

 

selecionar metáforas cujo processamento foi observado, posteriormente, no 

experimento de leitura automonitorada. 

 

 

3.1.2    A não opcionalidade do processamento da metáfora  

   

A propósito da constatação de que ouvintes/leitores fluentes de quaisquer 

línguas não têm a opção de se recusar a compreender enunciados de significado 

literal, Glucksberg (2003, p. 93) questiona o pressuposto da opcionalidade da 

interpretação metafórica do modelo SPM a partir de evidências que ele e 

colaboradores (GLUCKSBERG et al.,1982) obtiveram em uma série de 

experimentos de verificação de sentenças.  Glucksberg et al. (1982) se inspiram em 

Stroop (1935), que demonstrou não ser possível ignorar os significados literais em 

um teste bastante conhecido, no qual são apresentadas palavras impressas em 

várias cores cujos nomes os participantes devem identificar.  Os resultados do teste 

são do conhecimento de qualquer um que já o tenha experimentado, inclusive em 

versões recreativas na rede web.  Se, por exemplo, a palavra “vermelho” estiver 

impressa em verde, haverá dificuldade, ou muitos erros, quando se responder à 

pergunta sobre o nome da cor em que a palavra está escrita (“verde”), muitas vezes 

dita “vermelho”.  Stroop (op. cit.) acabou por evidenciar a competição entre 

processos “atencionais” concorrentes que permite captar a natureza automática das 

fases iniciais do processamento da leitura que não se consegue inibir. 

Se não se consegue inibir “a compulsão” por ler do nome da palavra 

quando se é instado a dizer o nome da cor em a palavra está escrita, Glucksberg et 

al. (1982) aplicaram a mesma lógica para refutar o pressuposto do SPM, de que só 

se cogitam interpretações metafóricas quando os significados literais se mostram 

intratáveis, alegando que a interpretação da metáfora não pode ser inibida, nas 

palavras deles, que o significado metafórico não pode ser ignorado.  Na série de 

experimentos que conduziram, Glucksberg et al. (op. cit.) pediram aos participantes 

que julgassem, literalmente verdadeiras ou falsas, declarações de quatro tipos: 1) 

literalmente verdadeiras (por exemplo: “some fruits are apples”), 2) literalmente 

falsas (por exemplo: “some fruits are tables”), 3) metáforas (por exemplo: “some 
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surgeons are butchers”), e 4) metáforas embaralhadas (por exemplo: “some jobs are 

butchers”).25   

Glucksberg et al. (1982) observaram que as metáforas tomaram mais 

tempo ao serem julgadas literalmente falsas do que as metáforas embaralhadas e 

interpretaram a diferença como um indicativo de que os participantes não puderam 

deixar de registrar, automaticamente, os significados metafóricos que estavam 

disponíveis nas metáforas (“some fruits are apples”), mas não depreendidos das 

metáforas embaralhadas (“some jobs are butchers”).  Glucksberg et al. (op. cit.) 

alegam que, na linha do efeito Stroop, a interpretação metafórica (no julgamento das 

metáforas) concorreu com a interpretação literal, interferindo nos tempos de 

respostas, maiores para rejeitar o significado literal das metáforas do que para 

rejeitar o significado literal das metáforas embaralhadas.  Glucksberg et al. (op. cit.) 

enfatizam tal conclusão, ao demonstrarem que o efeito não se mostrou no 

julgamento de metáforas previamente ranqueadas como “não boas”, manipulando-

se os quantificadores de declarações.  O efeito, segundo eles, de interferência, foi 

observado no julgamento (falso) de declarações metafóricas com “Some” ou com 

“All”, (por exemplo, “Some surgeons are butchers”  e “All surgeons are butchers”), 

quando a metáfora (mesmo com “All”) exclusivamente nos casos de metáforas bem 

ranqueadas. 

Concordando, ou não, com a interpretação de Glucksberg et al. (1982), 

depreendeu-se daqui, como, anteriormente, de Blasko & Connine (1993) que é 

imprescindível colher ratings de “Aptness” das metáforas cujo processamento se 

pretende investigar.  E não foi outra a decisão que aqui se tomou, previamente à 

realização do experimento de leitura automonitorada, conforme se vê, adiante, nos 

norming studies.  (cf. Capítulo 4, Seções 4.1 a 4.2.6, p. 31-45)  

 

 

3.1.3    Metáforas não são comparações  

  

De acordo com Glucksberg (2003, p. 93-96), metáforas não são 

compreendidas indiretamente, como comparações (ORTONY, 1993 [1979]), mas 

                                                           
25

 PB: 1) “algumas frutas são maçãs”, 2) “algumas frutas são mesas”, 3) “alguns cirurgiões são açougueiros” e 4) 
“alguns empregos são açougueiros”. (Tradução minha) 
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como declarações categóricas26 nas quais os veículos metafóricos têm o que ele 

chama de referência dupla: uma que aponta para o ente da categoria concreta à 

qual pertence (predador marinho); e outra que aponta para o membro prototípico da 

categoria abstrata (entes predatórios) à qual empresta o nome (“tubarão”).  De 

acordo com Glucksberg (2003, p. 95) em “my lawyer was a shark”,27
  estabelece-se 

uma relação taxonômica entre o predador marinho (“tubarão”) e o profissional, 

“advogado”, que passa a ser categoria abstrata de entes predatórios e que recebe o 

nome de “tubarão”, seu membro prototípico.  Sendo assim, metáforas são 

processadas diretamente, como asserções categóricas literais.  A referência dupla 

provê uma explicação para o fenômeno da metáfora e a sua não reversibilidade, ao 

contrário do que ocorre com as comparações literais, que podem ser revertidas sem 

prejuízo da compreensão, por exemplo, “coffee is like tea” e “tea is like coffee”28.  E 

mais ainda: comparações literais são tornadas falsas quando se pretende 

parafraseá-las em asserções categóricas, como por exemplo, “tea is coffee” ou 

“coffee is tea”29 (GLUCKSBERG, op. cit., p. 95). 

 

 
 
3.2    Janus & Bever (1985): em defesa do processamento indireto 

 

Antes de sair em defesa do processamento indireto da metáfora, como o 

fizeram, com base nos resultados do experimento de leitura automonitorada de 

metáforas novas que conduziram, Janus & Bever (1985) alegam que, até então, 

tanto defensores quanto detratores do modelo (SPM) baseavam-se em achados que 

padeciam de problemas devidos a fragilidades das metodologias adotadas.  Se o 

SPM propugna o processamento indireto a partir da interpretação literal da 

expressão cuja rejeição no contexto do enunciado (exclusivamente essa) dispararia 

a busca por uma interpretação metafórica, qualquer avaliação do modelo deveria 

partir da apresentação, aos participantes dos experimentos, de contexto, além dos 

estímulos.  Além disso, e não menos importante, é preciso observar tempos de 

processamento nas fronteiras de constituintes no interior das frases, o que revelaria 

                                                           
26

 Declarações que estabelecem relação entre duas classes na qual os membros da primeira estão incluídos na 
segunda (GLUCKSBERG, 2003). 
27

 “meu advogado era um tubarão” (Tradução minha). 
28

 “café é como chá” e “chá é como café” (Tradução minha). 
29

 “chá é café” ou “café é chá” (Tradução minha). 
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diferenças significativas entre compreensão de expressões literais e metafóricas.  E 

não ao final de frases, quando há “extra processing” devido a processos de 

integração (ABRAMS & BEVER, 1969; JUST & CARPENTER, 1980).  A fase crítica 

do processamento de cláusula tem lugar ao seu final (ABRAMS & BEVER, 1969; 

BEVER & TOWNSEND, 1979; CAPLAN, 1972; FOSS, 1969; JARVELLA, 1971).  

Decisões sintáticas são tomadas em um “empacotamento”, ao final da frase (JUST & 

CARPENTER, 1980).  Após cerca de 500ms (SEIDENBERG et al. 1982), ou 2 

palavras após um “alvo” (CAIRNS & KAMERMAN, 1975), ou ao final da cláusula 

(BEVER et al. 1973), mas certamente ao final da frase (CONRAD, 1974), latências 

resultantes do aumento de carga cognitiva atenuam-se ou desaparecem (JANUS & 

BEVER, 1985, p. 478-9). 

Contudo, a literatura é farta em defesas e ataques ao processamento em 

três estágios não só da metáfora, mas de fenômenos da linguagem figurada em 

geral.  Janus & Bever (1985, 474-8) elencam entre esses: Clark & Lucy (1975), sem 

contexto, das deduções que os participantes tinham que fazer de pedidos indiretos; 

Gibbs Jr. (1981), sem variar o contexto, dos julgamentos de pedidos indiretos em 

uma cena de restaurante (“I’ll have a hambúrguer / “How about a hambúrguer?”30); 

Gibbs Jr. (1979) e Harris (1976), medindo tempos de reação para iniciar paráfrases, 

respectivamente, de pedidos indiretos e metáforas, e não tempos de leitura dos 

estímulos; Clark (1979), avaliando interpretações de pedidos indiretos, sem 

contexto, feitos ao telefone, sem contexto (“Could you tell me the time you close 

tonight?”31).  Especificamente em relação à compreensão de metáfora – Janus & 

Bever (op. cit.), apontam a falta de metodologia adequada nos experimentos de 

Glucksberg et al. (1982) e Ortony et al. (1979).  Glucksberg et al. (1982) propôs, aos 

participantes, tarefas de Verificação de Sentença (com base no efeito Stroop), sem 

qualquer contexto, concluindo pela defesa do processamento direto.  Ortony et al. 

(1979), embora tenham corrigido a falta de contexto, mediram tempos de leitura ao 

final das frases-alvo, e não aos dos fragmentos onde se encontra o assim chamado 

“recognition problem” (cf. MILLER, 1979), mostrando, por isso, uma “tendência” nos 

números (mais dispêndio de tempo na leitura das metáforas do que na leitura das 

expressões literais), mas não propriamente diferenças significativas em favor do 

processamento indireto de expressões metafóricas. 

                                                           
30

 “Eu comerei um hamburger / Que tal um hamburger?” (Tradução minha). 
31

 “Você podia me dizer a que horas você fecha hoje à noite?” (Tradução minha). 
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A partir do ceticismo com que viam as evidências da literatura até então, 

Janus e Bever (1985) conduziram um experimento de leitura automonitorada de 

metáforas novas para investigar o tempo de leitura dos fragmentos críticos das 

expressões, literais e metafóricos, em contexto.  18 parágrafos-contexto cedidos por 

Ortony et al. (1979) – 9 de contexto indutor de interpretação literal e outros 9 de 

contexto indutor de interpretação metafórica, incluindo o fragmento-alvo, agora 

divididos em de 2 a 5 palavras e, intercalados a 11 parágrafos distrativos, foram 

lidos por 8 participantes (estudantes universitários, 3 homens e 5 mulheres), 

expostos todos a ambas as condições (distribuição within subjects e latin square), 

ilustradas a seguir:   

 
 
Lucy and Phil, needed a marriage counselor. They had once, been 
very happy, but after several years, of marriage, they had become 
discontented, with one another. Little habits, which had at first been 
endearing, were now irritating, and caused many senseless and 
heated arguments. 

THE FABRIC HAD BEGUN TO FRAY.  
It was necessary to do something, about it.32 
[…] 
The old couch, needed re-upholstering. After two generations, of 
wear, the edges of the couch, were tattered and soiled. Several 
buttons, were missing, and the material, around the seams, was 
beginning, to unravel. The upholstery, had become very shabby. 

THE FABRIC, HAD BEGUN, TO FRAY. 
It was necessary, to do something, about it.33  
(JANUS & BEVER, 1985, p. 481) 
 

 

As vírgulas delimitam os fragmentos de texto exibidas, ao comando do 

leitor, na tela de um computador.  As frases em maiúsculas incluem os alvos das 

expressões, nos exemplos, “the fabric” e os tópicos são insinuados nos contextos: 

“the marriage” e “the couch”. 

                                                           
32

 “Lucy e Phil precisavam de um conselheiro matrimonial. Eles tinham sido muito felizes, uma vez, mas após 
vários anos de casamento, eles estavam infelizes um com o outro. Pequenos hábitos que, a princípio, eram 
charmosos, eram, agora, irritantes, e causavam muitas brigas ferrenhas e sem sentido. 
 O TECIDO COMEÇARA A ESGARÇAR. 
 Era preciso fazer alguma coisa a esse respeito.” (Tradução minha). 
33

 “O sofá velho precisava ser estofado novamente. Depois de duas gerações de desgaste as bordas do sofá 
estavam esfarrapadas e sujas. Vários botões estavam faltando, e o material em torno das costuras estava 
começando a desfiar. O estofamento tinha se tornado muito gasto.  
 O TECIDO COMEÇARA A ESGARÇAR. 
 Era preciso fazer alguma coisa a esse respeito.” (Tradução minha). 
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De acordo com as predições (e com a “tendência” que foi observada por 

Ortony et al., 1979), os tempos de leitura dos sintagmas-alvo que deveriam ser 

interpretados metaforicamente (no primeiro parágrafo, “the fabric”) foram 

significativamente maiores do que os dos fragmentos equivalentes em contextos de 

interpretação literal (no segundo parágrafo, “the fabric”).  Portanto, os achados de 

Janus & Bever (1985, p. 482-5) sugerem que o processamento de metáforas novas 

é serial, seguindo o modelo de processamento indireto (SPM) que preconiza que se 

dá, inicialmente, a representação literal da expressão. 

Contudo, Janus & Bever (op. cit., p. 485) reconhecem a possibilidade de 

que “frozen metaphors” podem ser processadas diretamente, o que se pretende 

mostrar no PB (cf. Capítulos 2 e 4, p. 12-15 e 31-57). 

 

 
 
3.3    Metáforas são declarações categóricas: o modelo Class-inclusion 

 

De acordo com Glucksberg e cols. (GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; 

GLUCKSBERG, 1998; GLUCKSBERG, 2003; GLUCKSBERG, 2008), é um equívoco 

ver metáforas como comparações indiretas ou implícitas, tal qual nos modelos 

tradicionais.  Segundo eles, metáforas são o que aparentam ser: declarações 

categóricas, de inclusão em classe. 

No Modelo Pragmático Padrão (SEARLE, 1993 [1979], p. 114), é sempre 

a impropriedade da interpretação literal o “gatilho” que dispara a procura por algum 

significado metafórico da expressão ouvida ou lida.  Se o que se ouve ou lê é uma 

metáfora nominal (identificada como declaração falsa), a sua conversão em símile 

(comparação metafórica verdadeira) permitiria interpretar a expressão (cf. 

GLUCKSBERG, 2003, p. 92).  Nos modelos de comparação, metáforas nominais 

como, por exemplo, “my job is a jail”34, declarações literais falsas, seriam, então, 

convertidas em símiles, no caso, “my job is like a jail”35, e compreendidas como são 

compreendidas comparações literais.  (GLUCKSBERG, 1990, p. 3-4). 

Glucksberg & Keysar (1990) elencam os pontos em que falham no 

tratamento de metáforas dois modelos teóricos (TVERSKY, 1977; ORTONY, 1979) 

                                                           
34

 “Meu trabalho é uma prisão” (Tradução minha). 
35

 “Meu trabalho é como uma prisão” (Tradução minha). 
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que tratam metáforas como comparações implícitas.  No primeiro (TVERSKY, 1977), 

compararam-se os traços que são relevantes dos elementos envolvidos, tanto nas 

comparações literais quanto nas metafóricas, atribuindo pesos aos traços que lhes 

são comuns e aos que os distinguem.  A fórmula, porém, é problemática quando 

aplicada a metáforas, porque admite a bidirecionalidade da equação, resultando que 

a similaridade de “my job is a jail” seria igual à de ”*my jail is a job”36 – o que é, 

claramente, não verdadeiro.  A comparação de “X” a “Y” envolve uma seleção de 

traços que não se presta à comparação de “Y” a “X”.  Além disso, ainda segundo 

Glucksberg & Keysar (op. cit.), diferenciar comparações metafóricas de literais e 

julgar graus de “metaforicidade” parecem ser habilidades comumente observadas 

(op. cit., p. 5). 

O segundo modelo (ORTONY, 1979) que trata metáforas como sendo 

comparações implícitas, avaliado por Glucksberg & Keysar (1990, p. 6) para refinar o 

primeiro, propõe medidas de similaridade – observando a relativa saliência dos 

traços – que seriam sensíveis à “metaforicidade” das comparações metafóricas.  No 

assim chamado “The salience imbalance model”37, os elementos das comparações 

literais têm pesos iguais.  Se dois objetos são altamente similares, por exemplo, em 

“copper is like tin”38, os dois pesos são altos e, ao contrário, se são fracamente 

similares, por exemplo, “olives are like cherries”39, ambos os pesos são baixos.  As 

comparações metafóricas, reconhecidamente assimétricas, envolvem objetos que 

não compartilham traços igualmente salientes, mas propriedades muito salientes no 

veículo e pouco no tópico.  Em, por exemplo, “sermons are like sleeping pills”40, a 

propriedade de indutor do sono é saliente em “sleeping pills”, mas não saliente em 

“sermons”, o que explicaria a não reversibilidade (“*pills are like sleeping sermons”41) 

e os julgamentos a respeito da “metaforicidade” de símiles, em face de comparações 

literais.42 

Curiosamente, o modelo (salience imbalance), de compreensão de 

comparações – tanto literais quanto metafóricas – falha na caracterização das 

comparações literais, como sendo “high-high match”, de propriedades altamente 

                                                           
36

 “Minha prisão é um emprego” (Tradução minha). 
37

 O modelo de desequilíbrio de saliência (Tradução minha). 
38

 “Cobre é como estanho” (Tradução minha). 
39

 “Azeitonas são como cerejas” (tradução minha). 
40

 “Sermões são como pílulas para dormir” (Tradução minha). 
41

 “Pílulas são como sermões para dormir/sermões adormecidos” (Tradução minha). 
42

 Alguma formalização do modelo de Tversky (1977) encontra-se em Glucksberg & Keysar (1990, p. 4). 
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salientes em ambos os elementos das expressões.  Como assinalam com precisão, 

Glucksberg & Keysar (1990, p. 6): 1) se comparações (enquanto declarações) 

devem ser informativas; e 2) se as propriedades em que se baseiam as 

comparações literais são altamente salientes do ponto de vista do ouvinte / leitor – 

então comparações literais simplesmente repetiriam o que ouvintes / leitores já 

sabem.  Sendo assim, comparações que se caracterizariam por “high-high match" de 

propriedades conhecidas de ambos, emissor e destinatário, para serem informativas, 

seriam atos de fala indiretos, e não comparações literais.  Portanto, “salience 

imbalance”, nos termos em que o modelo de Ortony (1979), não é capaz de fazer 

distinção entre comparações metafóricas e literais.43 

Segundo Glucksberg & Keysar (1990, p. 7), até então se andou em 

círculos, voltando à pergunta inicial: o que distingue comparações metafóricas de 

literais?  A resposta, segundo eles (id., ibid.) advém da constatação paradoxal da 

possibilidade de parafrasear comparações metafóricas (“my job is like a jail)”, mas 

não comparações literais (“bees are like hornets”44), na forma de declarações de 

inclusão: “my job is a jail”, mas não “*bees are hornets”45.  Em Glucksberg (1998, p. 

41), outro exemplo indica a mesma solução: a comparação metafórica “my lawyer 

was like a shark” pode ser parafraseada, sem problema, na declaração categórica 

“my lawyer was a shark” e vice-versa.  Enquanto, por exemplo, a comparação literal 

“barracudas are like sharks”46 faz sentido, mas não “barracudas are sharks”47.  

De acordo com Glucksberg (1990), ao se dizer, por exemplo, “my job is a 

jail”, quem o diz quer dizer que o trabalho dele(a) pertence a uma categoria referida 

como “a jail” (p. 7).  E como todas as coisas no mundo se assemelham a quaisquer 

outras (GOODMAN, 1972 apud GLUCKSBERG & KEYSAR, id, ibid.), tudo pode ser 

classificado inúmeras maneiras (BARSALOU, 1873 apud GLUCKSBERG & 

KEYSAR, id, ibid.), inclusive “jail”.   Segundo Glucksberg & Keysar (1990, id. Ibid.), 

“jail” pode pertencer a um grande número de categorias: uma sentença legal, ao 

lado de execuções, multas, repreensões, reduções de privilégios e até “palmadas”, 

pertencendo, assim, a uma categoria mais geral, a de punições.  Ou “jail” poderia, 

também, ser uma edificação, ao lado de hotéis, hospitais e alojamentos (com 

                                                           
43

 Alguma formalização do modelo de Ortony (1979) encontra-se em Glucksberg & Keysar (1990, p. 6). 
44

 “Abelhas são como vespas” (Tradução minha). 
45

 “Abelhas são vespas” (Tradução minha). 
46

 “Barracudas são como tubarões” (Tradução minha). 
47

 “Barracudas são tubarões” (Tradução minha). 
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dormitórios), membros da categoria “instalações ocupacionais”.  Ou, ao lado de 

mercearias, casas-sede de fazenda, cabanas, chalés e iglus, “jail” poderia ser 

membro da categoria “estruturas construídas pelo homem”.  Em casos como esses, 

a categoria supraordenada tem nome que a designa, seja uma palavra ou uma 

expressão, por exemplo, edificações ou estruturas construídas pelo homem. 

Entretanto, acrescentam Glucksberg & Keysar (1990), “jail” pode 

pertencer também a categorias que não têm nomes convencionalizados, 

exclusivamente, para tal fim, como a categoria de “situações desagradáveis, de 

confinamento, sufocantes, em que se está mantido contra a vontade, ou sem alguma 

compensação”.  Outras categorias poderiam incluir “my job”.  Por um lado, 

“literalmente”, posto que “my job” (como trabalho que alguém exerça) pode pertencer 

a categorias tão diversas quanto “jail”, por exemplo: atividades de adultos humanos, 

tarefas remuneradas, indicador econômico ou até situações que envolvem relações 

de poder, sejam constrangedoras ou compensadoras (p. 7-8).  Por outro lado, pode-

se incluir “my job” na mesma categoria de “jail”, menos “literalmente”, categoria essa 

que receberia o nome do membro prototípico, “jail”, como se estabelece em, por 

exemplo, “my job is a jail”. 

Glucksberg & Keysar (1990, p. 8) alegam em favor da possibilidade (de se 

adotar o nome do membro prototípico para designar a categoria metafórica) que 

muitas línguas naturais humanas se servem, rotineiramente, da estratégia de rotular 

categorias supraordenadas.  A língua de sinais americana se utiliza de sinais para 

itens básicos do mobiliário (chair, table, bed48) para categoria “furniture49”; o 

birmanês, falado no sudeste da Ásia (Birmânia, Tailândia, Malásia e Singapura) 

recorre à dupla função de nomes que referem objetos altamente prototípicos e 

classes (DENNY, 1986; CRAIG, 1986 apud GLUCKSBERG, id., ibid.).  Até em 

línguas não classificadoras, como o hebraico e o inglês, Glucksberg & Keysar (id., 

ibid, p. 8) identificam exemplos da utilização de nomes prototípicos para designar 

categorias, como o sobrenome de um acusado de crimes de guerra, Demjanjuk, 

que, em Israel e em artigos de jornais norte-americanos se tornou a palavra para 

identificar “indivíduo comum capaz de cometer atos inomináveis” (SHINOFF, 1987 

apud GLUCKSBERG, id. Ibid.).  Ainda que John Demjanjuk, não tenha sido julgado, 

definitivamente, culpado dos crimes atribuídos ao sádico guarda do campo de 

                                                           
48

 “Cadeira, mesa, cama” (Tradução minha). 
49

 “Mobília” (Tradução minha). 
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concentração de Treblinka, na Polônia, chamado de “Ivan o Terrível”.  Em um 

grande número de línguas indígenas do sudoeste dos Estados Unidos, segundo 

Glucksberg & Keysar (1990, id. Ibid.) há fartos exemplos do uso ocasional de nomes 

de membros prototípicos para rotular as categorias em que se incluem.  Na língua 

hopi, o nome da espécie mais abundante, “cottonwood”, pode designar todas as 

assim chamadas “deciduous trees” (TRAGER, 1936; 1939 apud GLUCKSBERG, id. 

Ibid.), ou caducifólias ou de folhas “caducas”, porque perdem completamente as 

folhas no outono e inverno.  E em shoshoni, a palavra para “águia” também é usada 

para aves de grande porte em geral (HAGE & MILLER, 1976 apud GLUCKSBERG, 

id. Ibid.). 

O princípio subjacente aos exemplos acima – tomar o membro que é 

prototípico para referir a categoria – é, claramente, o mesmo que explica o que se dá 

nas metáforas: toma-se o veículo para referir a categoria metafórica, abstrata, além 

de referir o ente real.  A dupla referência do veículo das metáforas fica explícita na 

fala de um espectador presente ao julgamento de John Demjanjuk, transcrita por 

Glucksberg & Keysar (1990, p. 8): "I know his name is Demjanjuk, but I don't know if 

he is a Demjanjuk"50.  E no exemplo de Glucksberg (2003, p. 94): “Cambodia was 

Vietnam’s Vietnam”51 –, em que a primeira menção a Vietnã refere o país, e a 

segunda menção (de Vietnã), a categoria abstrata supraordenada das “intervenções 

militares desastrosas decorrentes do conflito armado no sudeste da Ásia.” 

As categorias metafóricas, como as demais, comuns, estruturam-se em 

dois eixos: no eixo vertical, comportando os níveis supraordenado, básico e 

subordinado.  Tal qual, por exemplo, a categoria “comida” se organiza em “vegetal” 

acima de “tomato” (tomate) e esse, acima de “plum-tomato” (tomate-ameixa), a 

categoria “situações desagradáveis, de confinamento, sufocantes, sem 

compensações”, exibe uma estrutura hierárquica, em que “jail” (cadeia) se acha no 

nível básico e “county jail” (cadeia municipal), no nível a ela subordinado.  Já no eixo 

horizontal, “tomato” (tomate) poderia ser considerado membro prototípico da 

categoria “vegetable” (vegetal) mas, ao lado, estaria “olives” (azeitona), que seria 

membro menos típico da categoria; tal como “traffic jam” (engarrafamento de 

veículos) seria menos típico que “jail” (cadeia) como membro da categoria “jail” / 

“cadeia” (GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990, 8-9). 

                                                           
50

 “Eu sei que o nome é Demjanjuk, mas não sei se ele é um Demjanjuk” (Tradução minha). 
51

 “O Camboja foi o Vietnam do Vietnam” (Tradução minha). 



29 

 

Glucksberg (1998, p. 40) acrescenta (à fragilidade teórica da visão de 

metáfora como comparação implícita) os achados empíricos de Johnson (1996), que 

observou tempos de leitura de metáforas menores do que de comparações, embora 

comparações contenham necessariamente uma palavra mais (“like” / como) que 

metáforas.  Para Glucksberg (1998), tais evidências reforçam a tese de que 

metáforas não são comparações, mas, sim, declarações de inclusão em classe.  A 

Figura 1, a seguir, retirada de Glucksberg (1998, p. 41) ilustra bem o que seria uma 

categoria metafórica, estruturada hierarquicamente em 2 níveis de referência: básico 

(ou literal) e supraordenado ou metafórico, no caso a que daria conta do exemplo: 

“my lawyer is a shark”. 

 

Figura 1 - Propriedades associadas ao significado metafórico M-shark de “shark” / “tubarão” 
no nível supraordenado da categoria; e ao significado literal L-shark de “shark” / “tubarão” no 
nível básico da categoria.  

Superordinate Category Level:  

   

 M-shark properties: Vicious (perverso) 

   Predatory (predatório) 

   Aggressive (agressivo) 

   Tenacious (obstinado) 

   

Basic Category Level:  

   

 L-shark properties: Vicious (perverso) 

   Predatory (predatório) 

   Aggressive (agressivo) 

   Tenacious (obstinado) 

   Fast swimmer (nadador rápido) 

   Has fins (tem barbatanas) 

   Has sharp teeth (tem dentes afiados) 

   Has leathery skin (tem pele coriácea) 

   Has gills (tem guelras) 

Fonte: adaptada a partir de Glucksberg (1998). 
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Categorias metafóricas, como, por exemplo, “shark” (tubarão) ou “butcher” 

(açougueiro) têm nomes (de membros prototípicos) convencionalizados, disponíveis 

contemporaneamente, para serem utilizadas para atribuir, no caso de “butcher” 

(açougueiro), o conjunto de propriedades: “profissional inábil ou negligente” a tópicos 

diversos.  Mas, ainda segundo Glucksberg & Keysar (1990, p. 9.), categorias 

metafóricas podem ser criadas para satisfazer necessidades de comunicação 

“localizadas”, por exemplo “spreadsheet” (planilha) para atribuir, metaforicamente, 

certas propriedades ao tópico “my accountant” (meu contador). 

Glucksberg (2008) explora essa última possibilidade – que está além do 

escopo do presente trabalho de pesquisa – pretendendo abarcar, no modelo de 

Class-inclusion, metáforas novas, desde que high-apt (ou bem construídas).  Em 

síntese, trata-se de confrontar a assim chamada “Carreira da Metáfora”, de Bowdle & 

Gentner (2005), que propõe que metáforas novas são compreendidas mais 

rapidamente como comparações e, à medida que (os veículos) se tornam 

convencionalizados, passam a ser compreendidas preferencialmente por 

categorização.  Alegando que Blasko & Connine (1993), como já se viu aqui, 

demonstraram que ratings altos de “aptness” facilitam o acesso rápido ao significado 

metafórico, Glucksberg (2008, p. 76) levanta a hipótese de que metáforas 

convencionalizadas sejam intrinsecamente high-apt e, por isso, processadas 

rapidamente por categorização, o que se poderia estender a metáforas novas high-

apt, controlando a variável “aptness”, o que, supostamente, Bowdle & Gentner 

(2005) não teriam feito.   

Portanto, de acordo com o que se esboçou na Apresentação do Problema 

(p. 12), e acha-se detalhado no Capítulo 4 (p. 31-57), em que se descrevem os 

experimentos que foram realizados –, no que diz respeito à pesquisa no PB que aqui 

é relatada, foram consideradas, exclusivamente, metáforas construídas pelo 

pesquisador a partir de veículos convencionalizados e já dicionarizados.  Nos 

norming studies, buscou-se confirmar se os veículos das metáforas (e, portanto, as 

categorias metafóricas) também se achavam convencionalizados no repertório da 

amostra selecionada, além de colher julgamentos sobre a familiaridade e aptness 

das mesmas expressões. 

  



31 

 

4   O processamento da metáfora no português brasileiro 

 

A fase experimental desta pesquisa, conforme já se antecipou na 

Introdução (p. 9) e resumiu na Apresentação do Problema (cf. Capítulo 2, p. 12), 

consistiu, primeiramente, em dois norming studies.  Na fase seguinte, um 

experimento, no Psyscope, de leitura automonitorada (self-paced, non-cumulative, 

moving-window reading) das expressões mais bem avaliadas em “Familiaridade”, 

“Aptness” e “Convencionalidade”.  A partir dos ratings já coletados e, depois, dos 

achados cronométricos obtidos, até aqui inéditos no português brasileiro, pretende-

se oferecer um primeiro olhar sobre o processamento de metáforas familiares, high-

apt e convencionalizadas do PB. 

 

 

4.1  Norming Studies: ratings de familiaridade e aptness no português 

brasileiro 

 

O estudo experimental do processamento psicolinguístico da metáfora 

que se desenvolve nesta dissertação iniciou-se com dois pré-testes nos moldes dos 

chamados, na literatura da área, de norming studies (BLASKO & CONNINE, 1993; 

BOWDLE & GENTNER, 2005; DULCINATI et al., 2014), ou norming pre-tests 

(JONES & ESTES, 2006), rating experiments (THIBODEAU & DURGIN, 2011) ou, 

simplesmente, rating tasks (HARRIS, 1976).  Trata-se aqui de dois experimentos 

inéditos no português brasileiro: um deles, concebido para se avaliar – em “familiar” 

ou “não familiar” – a familiaridade de falantes nativos com expressões metafóricas 

do tipo “X é um Y” e construídas na forma de “Alguns X são Y”; e o outro, para se 

ranquear – de 1 a 5 – a eficácia, versão em PB, de aptness, das mesmas 

expressões.52 Acessoriamente, ambos os experimentos permitiram estimar a 

convencionalidade dos veículos (Y) e, portanto, das metáforas, a partir das 

respostas dos participantes, nas escolhas das palavras que melhor capturavam o 

significado das expressões, por exemplo: 

 

                                                           
52 A versão, em português, de aptness, aqui, bem como nos formulários apresentados aos 
participantes, “eficácia”, poderia ser “capacidade” ou “competência”, “jeito”, ou, até mesmo, 
“adequação” ou “a qualidade do que é apropriado ou adequado”. 
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Figura 2 - Excerto do formulário de Familiaridade. 
 

Fonte: o próprio autor. 
 
Figura 3 - Excerto do formulário de Aptness. 

Fonte: o próprio autor. 
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Entre as evidências destacadas na revisão da literatura no Capítulo 3, 

familiaridade, aptness e convencionalidade53 têm-se mostrado variáveis que 

interferem na velocidade de processamento de metáforas em relação ao de 

expressões de significado literal.  Aqui apenas resumindo, então, metáforas 

altamente familiares, ou pouco familiares, mas de rating alto em aptness seriam 

processadas diretamente (cf. BLASKO & CONNINE, 1993).  Seriam processadas 

diretamente, também, as metáforas cujos veículos estejam convencionalizados, no 

extremo oposto ao das metáforas novas no continuum que foi proposto por Bowdle 

& Gentner (2005) como a “carreira da metáfora”, preferencialmente pela via da 

categorização de acordo com o modelo de class-inclusion de (GLUCKSBERG e 

cols.). 

A par do valor intrínseco do levantamento que resultou de ambos os pré-

testes, até então inexistentes no PB, as avaliações colhidas, em ratings de 

familiaridade e aptness, bem como as estimativas da convencionalidade dos 

veículos, devem servir aos propósitos de (eventuais) pesquisas futuras, como 

serviram aos próximos passos dados neste estudo.  Particularmente, no caso, 

permitiram selecionar as metáforas utilizadas no experimento de leitura 

automonitorada idealizado com vistas a extrair medidas on-line do processamento 

metafórico no PB. 

 

 

4.1.1   Experimento 1: ratings de Familiaridade 

 

O Experimento 1 objetivou avaliar a familiaridade do grupo de 

participantes do estudo com as metáforas que foram construídas, para tal fim, pelo 

pesquisador, sendo familiaridade entendida como familiaridade subjetiva54, na 

definição de Blasko & Connine (1993, p. 305): the perceived experience with the 

metaphor55.  Além da obtenção de ratings de familiaridade das metáforas – em 

familiar e não familiar –, estimou-se a convencionalidade das expressões, cujos 

                                                           
53

 Conventionality, na literatura em língua inglesa, que predomina na área. 
54

 Correlata à familiaridade objetiva, com base na frequência metafórica utilizando a ferramenta de pesquisa 
Google com corpus (THIBODEAU & DURGIN, 2011, p. 209). 
55

 “a sensação da experiência com a metáfora” (Tradução minha). 
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veículos tiveram o significado figurado colhido em dicionários de prestígio do PB56.  

Para tanto, cada um dos participantes escolheu, entre três palavras, imediatamente 

abaixo da metáfora, aquela que, de acordo com ele(a), capturava o significado que a 

expressão pretendia comunicar.  A partir das respostas dos participantes, verificou-

se se o veículo (Y) evocara o significado figurado (ou por extensão) registrado nos 

dicionários consultados, permitindo, ou não, inferir se o mesmo significado se 

achava, ou não, convencionalizado no repertório dos indivíduos da amostra. 

  

Participantes: 81 estudantes da Universidade Severino Sombra de Vassouras, 

USS-RJ, com idade entre 18 e 56 anos, sendo 16 do sexo masculino e 65 do 

feminino, todos falantes nativos de PB, jamais tendo colaborado em experimentos 

sobre compreensão de metáforas, participaram voluntariamente.   

 

Materiais: 84 metáforas nominais (X é um Y) foram construídas, pelo pesquisador, 

com o cuidado de evitar repetições de veículos (Y) ou tópicos (X).  Os tópicos das 

expressões são modificados por “alguns(mas)”; e tópicos e veículos são 

substantivos concretos, de mesmo gênero, por exemplo: “Alguns carros são 

abacaxis”; com exceção de uns poucos tópicos que são comuns de dois gêneros e 

alguns veículos, sobrecomuns, por exemplo: “Alguns motoristas são lesmas”.  Os 

significados figurados de todos os veículos acham-se registrados em ao menos dois 

dos dicionários consultados.  E, tomadas literalmente, todas as expressões 

construídas são falsas (é possível ver, no Apêndice A, as 84 expressões que foram 

apresentadas aos participantes dos Experimentos 1 e 2). 

 

Procedimentos: Em dias pré-determinados, grupos de participantes de, no máximo, 

19 indivíduos, foram acomodados em uma das salas do Núcleo de Ensino 

Semipresencial (NESp) da USS-RJ57 e (após firmarem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) realizaram a tarefa proposta, em média, em quinze minutos.  

Cada um dos participantes, sentou-se em frente a uma tela de monitor LCD de 17”, 

conectada a um dos 19 PCs, dotados, cada um deles, de teclado com fio ABNT2 e 

mouse USB óptico com fio, de três botões e scroll, tela que mostrava o formulário 
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 Dicionário Caldas Aulete - Aulete Digital, Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3 (2009), Aurélio 
do Século XXI (1999), Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2001) e Miniaurélio Dicionário da Língua 
Portuguesa, 6ª edição (2004). 
57

 Núcleo de Ensino Semipresencial da Universidade Severino Sombra, Vassouras RJ. 
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Google (Google Chrome sobre Windows 7) que continha as perguntas que deveriam 

responder.   

 No cabeçalho de cada um dos blocos do formulário, imediatamente 

acima da expressão que tinham que julgar (familiar ou não familiar) os participantes 

podiam ler as instruções acerca do procedimento a ser seguido: “As expressões 

abaixo lhe são familiares? Você já as leu ou ouviu?”  E, continuando:  “Marque SIM 

(se for familiar) ou NÃO (se não for familiar).  E “Depois, tendo, ou não, ouvido ou 

lido a expressão, escolha uma palavra que você acredita que capture o seu 

significado”, possibilitando, assim, estimar-se a convencionalidade da metáfora via 

convencionalidade do veículo (Y, cujo significado figurado nos dicionários 

consultados estava entre as opções), além de avaliar a qualidade da participação 

dos componentes da amostra, já que as duas outras opções ou referiam o oposto do 

significado metafórico dicionarizado ou ao significado literal veículo da expressão.  

Na distribuição das palavras oferecidas à múltipla escolha dos participantes, cuidou-

se de alternar ciclicamente as posições que apareciam as opções: “significado 

figurado dicionarizado”, “significado oposto”, “significado literal”; “significado oposto”, 

“significado literal”, “significado figurado dicionarizado”; “significado literal”, 

“significado figurado dicionarizado”, “significado oposto” (cf. abaixo, parte do 

formulário). 

 

Figura 4 - Excerto do formulário de Familiaridade. 

Fonte: o próprio autor. 
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 As respostas a todas as perguntas eram obrigatórias (como indicado 

ao lado de cada expressão), impossibilitando que fossem deixadas em branco 

quando do envio do formulário via acesso à Internet (dedicado) de 4 megabits (por 

cabo e roteador sem fio) de que dispõem as salas do NESp da USS-RJ.  Havendo 

opções não marcadas, o sistema exibia as escolhas faltantes e, quando se 

completava o preenchimento do formulário, bastava clicar sobre “Enviar” ao final da 

página.  Ao final de cada sessão, aos participantes foram dados a conhecer os 

objetivos do experimento, além de esclarecidas dúvidas sobre consequências do 

procedimento que eles(as) eventualmente tivessem.  

 

 

4.1.2   Experimento 2: ratings em Aptness 

 

O Experimento 2 objetivou avaliar, em aptness, ou eficácia58, as 

expressões do mesmo conjunto cuja familiaridade foi julgada no Experimento 1.  A 

par da definição de aptness mais amplamente aceita: “the extent to which the 

statement captures important features of the topic“59 (CHIAPPE et al., 2003, p. 97, 

amparados na advertência de DULCINATI, 2014, p. 74), de que se trata de uma 

propriedade da metáfora que tem recebido muitas definições diferentes, foi pedido 

aos participantes que dessem “notas de 1 a 5 a cada uma das expressões, 

avaliando a sua eficácia em transmitir o significado que pretendem transmitir”.  Além 

da obtenção de ratings – de 1 a 5 – de aptness das metáforas, estimou-se (como foi 

feito no Experimento 1) a convencionalidade das expressões, cujos veículos tiveram 

o significado figurado colhido em dicionários de prestígio do PB60.  Cada um dos 

participantes (como foi feito no Experimento 1), escolheu, entre três palavras, 

imediatamente abaixo da metáfora, aquela que, de acordo com ele(a), capturava o 

significado que a expressão pretendia comunicar.  E (como foi feito no Experimento 

1), a partir das respostas dos participantes, verificou-se se o veículo (Y) evocara o 

significado figurado (ou por extensão) registrado nos dicionários consultados, 

permitindo, ou não, inferir se o mesmo significado se achava, ou não, 

convencionalizado no repertório dos indivíduos da amostra. 
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 Conforme Nota 52. 
59

 “o quanto a declaração captura as características importantes do tópico” (Tradução minha). 
60

 Conforme Nota 56. 
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Participantes: 79 estudantes da Universidade Severino Sombra de Vassouras, 

USS-RJ, com idade entre 19 e 44 anos, sendo 28 do sexo masculino e 51 do 

feminino, todos falantes nativos de PB, jamais tendo colaborado em experimentos 

sobre compreensão de metáforas, participaram voluntariamente. 

 

Materiais: As mesmas 84 metáforas nominais (X é um Y) mostradas aos 

participantes do Experimento 1, cuidando de evitar repetições de veículos (Y) ou 

tópicos (X).  Os tópicos das expressões são modificados por “alguns(mas)”.  E 

tópicos e veículos são substantivos concretos, de mesmo gênero, por exemplo: 

“Alguns carros são abacaxis”, com exceção de alguns poucos tópicos que são 

comuns de dois gêneros e alguns veículos, sobrecomuns, por exemplo: “Alguns 

motoristas são lesmas”.  Os significados figurados de todos os veículos acham-se 

registrados em pelo menos dois dos dicionários consultados.  E, tomadas 

literalmente, sem exceção, todas as expressões construídas são falsas (cf. Apêndice 

A - as 84 expressões que foram apresentadas aos participantes dos Experimentos 1 

e 2). 

 

Procedimentos: Em dias pré-determinados, grupos de participantes de, no máximo, 

19 indivíduos, foram acomodados em uma das salas do NESp da USS-RJ61 e (após 

firmarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) realizaram a tarefa, 

despendendo, em média, em 15’.  Cada um dos participantes sentou-se em frente a 

uma tela de monitor LCD de 17”, conectada a um dos 19 PCs da sala, dotados de 

teclado com fio ABNT2 e mouse USB óptico com fio de três botões e scroll – tela 

que mostrava o formulário Google (no Google Chrome / Windows 7), que continha 

as perguntas que deveriam responder.   

No cabeçalho de cada um dos blocos do formulário, acima da expressão 

que tinham que ranquear os participantes liam as instruções acerca dos 

procedimentos a serem seguidos: “Dê uma nota de 1 a 5 a cada uma das 

expressões abaixo, avaliando a sua eficácia em transmitir o significado que 

pretendem transmitir”, e “Depois, escolha uma palavra que você acredita que 
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capture o seu significado” –, possibilitando, além da familiaridade, que se estimasse 

a convencionalidade da metáfora via convencionalidade do veículo (Y), cujo 

significado figurado colhido nos dicionários consultados estava entre as opções da 

questão de múltipla escolha.  Na distribuição das opções oferecidas à escolha dos 

participantes, cuidou-se de alternar as posições em que apareciam as palavras 

afinadas aos significados – dicionarizado, contrário e literal – ao significado de Y.  

Acessoriamente, essa medida permitiu avaliar a qualidade da participação dos 

componentes da amostra (cf. abaixo excerto do formulário). 

 

Figura 5 - Excerto do formulário de Aptness. 

Fonte: o próprio autor. 

 

 

4.2   Resultados dos norming studies 

 

Os resultados de ambos os norming studies contabilizaram um total de 

26.880 julgamentos das 84 expressões metafóricas que foram construídas para esse 

fim: 13.608 desses julgamentos feitos, pelos 81 participantes do Experimento 1, a 

respeito da “Familiaridade” e da “Convencionalidade” das metáforas; e outros 

13.272, feitos pelo grupo de 79 participantes do Experimento 2, que as ranquearam 

as metáforas em “Aptness” e “Convencionalidade”.  A seleção das metáforas mais 

bem ranqueadas em “Familiaridade” e “Aptness”, com a finalidade de compor o 

conjunto de estímulos do experimento de leitura automonitorada que foi realizado na 
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fase seguinte da pesquisa, adveio, respectivamente, dos Experimentos 1 e 2.  A 

seleção das metáforas de rating mais alto em “Convencionalidade”, com o mesmo 

fim, baseou-se na média das estimativas obtidas nos dois experimentos. 

Considerando-se o universo individual, familiaridade como algo deve ser 

visto como uma variável discreta, envolvendo exclusivamente dois fatores, ou 

mesmo “sentimentos”: um, de familiaridade, outro, de não familiaridade com “esse 

algo”, se o que é percebido pelo indivíduo lhe parece familiar ou não familiar, 

respectivamente.  Porém, tomando grupos de indivíduos, é lícito admitir graus de 

familiaridade em um ou mais grupos, tais como os ratings de “Familiaridade”, entre 

os participantes do Experimento 1, que aqui resultaram em metáforas “não 

familiares”, “pouco familiares”, “medianamente familiares”, “familiares” e “muito 

familiares”62 (cf. Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Ratings de “Familiaridade” no Experimento 1. 

Ratings das expressões Respostas SIM (%)
63

 

Metáforas muito familiares “entre 80 e 100” 

Metáforas familiares “igual ou maior que 60 e menor que 80”  

Metáforas medianamente familiares “igual ou maior que 40 e menor que 60” 

Metáforas pouco familiares “igual ou maior que 20 e menor que 40” 

Metáforas não familiares “menor que 20” 

Fonte: o próprio autor. 

O ranqueamento em “Aptness”, de acordo com as notas de 1 a 5 dadas 

pelos participantes do Experimento 2 à eficácia das expressões, resultou nos ratings 

a saber: very low-apt, low-apt, moderate-apt, high-apt e very high-apt (cf. Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Ratings de “Aptness” no Experimento 2. 

Ratings das expressões Notas (de 1 a 5)
64

 

Metáforas very high-apt 5 

Metáforas high-apt 4 

Metáforas moderate-apt 3 

Metáforas low-apt 2 

Metáforas very low-apt 1 

Fonte: o próprio autor. 
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 Não é diferente o que se acha na literatura da área referida em 4.1 Norming studies... (p. 32). 
63

 “As expressões abaixo lhe são familiares? Você já as leu ou ouviu?  Marque SIM (se for familiar) ou NÃO (se 
não for familiar)”  (cf. excerto do formulário de “Familiaridade” à p. 32). 
64

 “Dê uma nota de 1 a 5 a cada uma das expressões abaixo, avaliando a sua eficácia em transmitir o significado 
que pretendem transmitir” (cf. excerto do formulário de “Aptness” à p. 32). 



40 

 

A média das estimativas de ”Convencionalidade” obtida a partir daquelas 

que foram obtidas nos Experimentos 1 e 2 traduziu-se nos ratings: “metáforas 

novas”, “metáforas pouco convencionalizadas”, “metáforas medianamente 

convencionalizadas”, “metáforas convencionalizadas” e “metáforas altamente 

convencionalizadas” (cf. Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Ratings de “Convencionalidade” nos Experimentos 1 e 2. 

Ratings das expressões Respostas congruentes (%)
65

 

Metáforas altamente convencionalizadas “entre 80 e 100” 

Metáforas convencionalizadas “igual ou maior que 60 e menor que 80”  

Metáforas medianamente 

convencionalizadas 

“igual ou maior que 40 e menor que 60” 

Metáforas pouco convencionalizadas “igual ou maior que 20 e menor que 40” 

Metáforas novas “menor que 20” 

Fonte: o próprio autor. 

 

 

4.2.1   Resultados do Experimento 1: ratings de “Familiaridade” 

 

4 expressões, isto é, menos de 5% do total, foram julgadas familiares por 

menos da metade dos participantes: “Alguns vizinhos são sapos” (familiar a 

41,98%), “Alguns carros são abacaxis” (40,74%), “Algumas explicações são véus” 

(39,51%) e a menos familiar ao grupo, “Alguns indivíduos são avestruzes” (37,04%).  

A grande maioria, 75 das 84 expressões (89% do total) foi julgada familiar por 60% 

ou mais dos participantes: desde aquelas que pareceram familiares a pouco mais da 

metade do grupo, por exemplo, “Alguns pensadores são águias” (60,49%) e 

“Algumas amigas são camaleões” (64,02%) às que soaram familiares a todos, por 

exemplo, “Algumas sogras são cobras” (100%) e ”Algumas mulheres são furacões” 

(100%).  Essa maioria abarcou as metáforas ranqueadas “familiares” e “muito 

familiares, pré-requisito da seleção dos estímulos do experimento de leitura 

automonitorada a se realizar na fase seguinte da pesquisa.  

Contudo, decidiu-se elevar o nível para 85% de corte nos julgamentos da 

familiaridade das expressões, preservando 59 (ou 70%) das 84 candidatas à seleção 

das que compuseram o conjunto de estímulos do experimento de leitura 

automonitorada previsto.  Sendo assim, as expressões metafóricas selecionadas 
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 “[...] escolha uma palavra que você acredita que capture o significado da expressão” (cf. excertos dos 
formulários de “Familiaridade” e de “Aptness” à p. 32). 
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foram aquelas julgadas familiares por 85% dos participantes, por exemplo, desde 

“Alguns políticos são raposas” (85,19%), passando por “Alguns professores são 

carrascos” (98,77%), até as que alcançaram a unanimidade no grupo, como, por 

exemplo, “Alguns motoristas são lesmas” (100%) e “Alguns músicos são feras” 

(100%). 

 

 

4.2.2   Resultados do Experimento 1: estimativas de “Convencionalidade” 

 

3 das 84 expressões, ou seja, cerca de 3,5% do total, mostraram-se 

convencionalizadas entre menos da metade dos participantes do Experimento 2, a 

saber: “Alguns cérebros são computadores” (entre 49,37% do grupo), “Alguns 

indivíduos são avestruzes” (46,84%) e “Algumas frases são pérolas” (35,44%).  

Nesses três casos, o que se observou foi que os veículos das metáforas (que, 

lexicalizados, devem ser capazes de evocar as categorias metafóricas em questão), 

apenas entre a minoria dos participantes, evocaram, respectivamente, “cálculo”, 

“fuga” e “sabedoria”, relegando, as duas primeiras, à categoria “metáforas 

medianamente convencionalizadas” e a última, isoladamente, à condição das 

“metáforas novas” no repertório do grupo. 

A quase absoluta maioria, 80 das 84 expressões, (ou mais de 95%) 

mostrou-se convencionalizadas entre ao menos 60% dos participantes do grupo, por 

exemplo, “Alguns cirurgiões são açougueiros” (convencionalizada entre 68,35%), 

passando por “Alguns intelectuais são pavões” (78,48%), “Algumas crianças são 

anjos” (89,87%), “Alguns meninos são diabos” (96,84%) até aquelas maximamente 

convencionalizadas, como, por exemplo, “Alguns maridos são cavalos” (entre 100% 

dos participantes) e “Algumas motos são foguetes” (100%).  As opções de 60% ou 

mais participantes por “imperícia”, “vaidade”, “bondade”, “travessura”, “grosseria” e 

“rapidez”, permitiram inferir que os veículos das metáforas exemplificadas acima 

evocaram, respectivamente, as categorias metafóricas em jogo.  Essa imensa 

maioria de expressões que assim se mostrou abrangeu as “convencionalizadas” e 

as “altamente convencionalizadas”, pré-requisito da seleção dos estímulos do 

experimento de leitura automonitorada realizado na fase seguinte da pesquisa. 

Ainda assim, aplicou-se, aqui, o mesmo rigor adotado anteriormente, 

elevando-se para 85% o nível de corte nas estimativas de “Convencionalidade” das 
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expressões, preservando 69 (ou 82%) das 84 candidatas a estímulos do 

experimento de leitura automonitorada previsto.  Sendo assim, as expressões 

metafóricas selecionadas foram aquelas que se estimou convencionalizadas a partir 

das escolhas de 85% dos participantes, por exemplo, “Alguns computadores são 

dinossauros” (86,08%) e “Alguns homens são ursos” (87,34%), “Alguns seguranças 

são armários” (94,94%) e aquelas que alcançaram a unanimidade no grupo, tais 

como “Algumas senhoras são flores” (100%) e “Algumas provas são torturas” 

(100%). 

 

 

4.2.3   Resultados do Experimento 2: ratings de “Aptness” 

 

Nenhuma das 84 expressões mereceu, dos participantes do Experimento 

2, nota igual ou menor que 2 em “Aptness”, redundando em não se ter, no conjunto, 

metáforas de ratings low-apt e very-low apt.  E apenas 6, ou 7% do total, receberam 

notas menores que 4, caracterizadas como moderate-apt, a saber: “Alguns carros 

são abacaxis” (3,94), “Alguns estudantes são traças” (3,89), “Algumas explicações 

são véus” (3,86), “Alguns vizinhos são sapos” (3,77) e as duas de rating mais baixo, 

“Alguns humanos são canários (3,65) e “Alguns indivíduos são avestruzes” (3,57).  

Em matéria de “eficácia” a quase totalidade das 84 expressões, 78 ou cerca de 93%, 

recebeu notas entre 4 e 5, circunscrevendo-as aos ratings mais altos, high-apt ou 

very high-apt, por exemplo, “Alguns viciados são zumbis” (4,08), passando por 

“Alguns advogados são tubarões” (4,32), “Algumas estradas são serpentes” (4,35), 

“Alguns cunhados são malas” (4,72), “Algumas mães são leoas” (4,82) e a única que 

chegou bem perto de alcançar a nota máxima: “Algumas meninas são gatas“ (4,91). 

Apesar disso, aplicou-se, aqui, o mesmo rigor equivalente ao adotado 

antes, elevando-se para 4,5 o nível de corte nos ratings de “Aptness” das 

expressões, preservando então 61 das 84 (ou 73% das) candidatas a estímulos do 

experimento de leitura automonitorada previsto.  Portanto, as expressões 

metafóricas selecionadas foram aquelas de rating igual ou maior que 4,5, por 

exemplo, “Alguns policiais são gorilas” (4,54), “Alguns pais são bananas” (4,67), 

passando por “Alguns trabalhos são prisões” (4,71), “Algumas modelos são aviões” 

(4,8) até as que estiveram a ponto de alcançaram a unanimidade no grupo, tais 

como “Alguns lutadores são touros” (4,89) e “Alguns mestres são espelhos” (4,89). 
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4.2.4   Resultados do Experimento 2: estimativas de “Convencionalidade” 

 

2 das 84 expressões, ou seja, aproximadamente 2% do total, mostraram-

se convencionalizadas entre menos da metade dos participantes do Experimento 2, 

a saber: “Alguns cérebros são computadores” (entre 48,1% do grupo) e “Alguns 

estudantes são traças%” (44,3).  Nos dois casos, os veículos das metáforas (que, se 

lexicalizados, devem ser capaz de evocar a categoria metafórica) apenas entre a 

minoria dos participantes evocaram, respectivamente, “cálculo” e “leitura”, incluindo 

ambas na categoria “metáforas medianamente convencionalizadas” no repertório do 

grupo. 

A esmagadora maioria, 79 das 84 expressões (ou cerca de 94%) 

mostrou-se convencionalizada entre ao menos 60% dos participantes do grupo, por 

exemplo, “Alguns cirurgiões são açougueiros” (convencionalizada entre 67,09%), 

passando por “Alguns intelectuais são pavões” (82,28%), “Algumas crianças são 

anjos” (93,67%), “Alguns meninos são diabos” (96,20%) até aquelas maximamente 

convencionalizadas, como, por exemplo, “Alguns maridos são cavalos” (entre 100% 

dos participantes) e “Algumas sogras são cobras” (100%).  As opções de 60% ou 

mais participantes por “imperícia”, “vaidade”, “bondade”, “travessura”, “grosseria” e 

“falsidade”, permitiram inferir que os veículos das metáforas exemplificadas acima 

evocaram, respectivamente, as categorias metafóricas em jogo.  Essa imensa 

maioria de expressões que assim se mostrou abrangeu as “convencionalizadas” e 

as “altamente convencionalizadas”, pré-requisito da seleção dos estímulos do 

experimento de leitura automonitorada realizado na fase seguinte da pesquisa. 

Ainda assim, aplicou-se, aqui, o mesmo rigor adotado anteriormente, 

elevando-se para 85% o nível de corte nas estimativas de “Convencionalidade” das 

expressões, preservando 65 (ou 77%) das 84 candidatas a estímulos do 

experimento de leitura automonitorada subsequente.  Sendo assim, as expressões 

metafóricas selecionadas foram aquelas que se estimou convencionalizadas a partir 

das escolhas de 85% dos participantes, por exemplo, “Alguns patrões são rochas” 

(86,08%), “Alguns avós são santos” (88,61%), “Algumas críticas são coices” 

(94,94%), “Alguns genros são sanguessugas” (98,73%) e aquelas que alcançaram a 

unanimidade no grupo, tais como “Alguns lutadores são touros” (100%) e “Algumas 

celebridades são antas” (100%). 
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4.2.5 “Convencionalidade”: as médias das estimativas nos Experimentos 1 e 2. 

 

As estimativas com respeito à “Convencionalidade” coletadas nos 

Experimentos 1 e 2 foram reunidas em estimativas médias (ponderadas em relação 

ao número de participantes de cada um deles), objetivando tirar proveito da 

totalidade das observações.  A adoção de médias alterou ratings de 5 expressões: 

“Algumas frases são pérolas” (46,69%), incluiu-se entre as metáforas 

“medianamente convencionalizadas”, “Algumas explicações são véus” (60,79%), 

entre as “convencionalizadas”, além de “Alguns viciados são zumbis” (81,67%), 

“Alguns intelectuais são pavões” (80,36%) e “Alguns repórteres são abutres” 

(80,31%) entre as “altamente convencionalizadas”.  É fácil verificar, contudo, que as 

recategorizações em tela não interferiram na seleção das metáforas, a partir do nível 

de corte (85%) previamente estabelecido, com o objetivo de compor os estímulos do 

experimento de leitura automonitorada que foi realizado na fase seguinte da 

pesquisa. 

 

 

4.2.6 A seleção das metáforas: “Familiaridade”, “Aptness” e 

“Convencionalidade”. 

 

Finalmente, é possível afirmar que foram selecionadas 43 expressões do 

conjunto original (84), com o objetivo de compor os estímulos do experimento de 

leitura automonitorada que se realizou na fase seguinte da pesquisa.  Admitiram-se, 

nessa seleção, metáforas concomitantemente: “muito familiares” em ao menos 85% 

dos julgamentos feitos pelos participantes do Experimento 1, metáforas very high-apt 

de rating igual ou superior a 4,5 no ranqueamento pelos participantes do 

Experimento 2; e metáforas “altamente convencionalizadas” em ao menos 85% das 

estimativas médias a partir das respostas dos participantes dos Experimentos 1 e 2, 

listadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - As 43 expressões selecionadas nos Experimentos 1 e 2. 

As 43 expressões selecionadas Familiaridade Aptness Convencionalidade 

Alguns políticos são raposas. 85,19% 4,67 97,45% 

Algumas crianças são anjos. 98,77% 4,77 89,83% 

Alguns chefes são toupeiras. 92,59% 4,66 94,92% 

Alguns seguranças são armários. 93,83% 4,76 95,56% 

Algumas modelos são aviões. 97,53% 4,8 98,73% 

Alguns pais são bananas. 92,59% 4,67 97,45% 

Alguns maridos são cavalos. 96,30% 4,68 100,00% 

Algumas sogras são cobras. 100,00% 4,82 99,36% 

Alguns meninos são diabos. 98,77% 4,67 96,84% 

Algumas modas são febres. 96,30% 4,72 96,19% 

Algumas senhoras são flores. 91,36% 4,68 99,37% 

Algumas mulheres são furacões. 100,00% 4,81 98,11% 

Algumas meninas são gatas. 100,00% 4,91 100,00% 

Algumas adolescentes são girafas. 92,59% 4,63 99,36% 

Alguns cordeiros são lobos. 91,36% 4,68 96,83% 

Algumas mães são leoas. 97,53% 4,82 98,11% 

Alguns motoristas são lesmas. 100,00% 4,85 98,73% 

Alguns genros são sanguessugas. 91,36% 4,66 98,73% 

Alguns avós são santos. 86,42% 4,65 87,97% 

Algumas tias são vitrolas. 90,12% 4,72 98,09% 

Algumas avós são corujas. 98,77% 4,73 98,11% 

Alguns cunhados são malas. 97,53% 4,72 96,83% 

Alguns músicos são feras. 100,00% 4,84 100,00% 

Algumas motos são foguetes. 92,59% 4,85 99,37% 

Alguns cozinheiros são porcos. 97,53% 4,85 94,33% 

Alguns locutores são papagaios. 92,59% 4,72 96,20% 

Algumas atitudes são máscaras. 85,19% 4,61 92,42% 

Algumas provas são torturas. 98,77% 4,81 100,00% 

Alguns botequins são chiqueiros. 95,06% 4,85 96,81% 

Alguns professores são carrascos. 98,77% 4,87 96,20% 

Algumas celebridades são antas. 88,89% 4,75 99,36% 

Alguns fumantes são chaminés. 96,30% 4,86 97,47% 

Alguns barracos são fornos. 93,83% 4,66 98,72% 

Alguns caminhoneiros são tartarugas. 95,06% 4,85 98,72% 

Algumas casas são fornalhas. 95,06% 4,72 97,47% 

Algumas garotas são violões. 95,06% 4,8 97,44% 

Alguns amigos são pilares. 87,65% 4,77 96,84% 

Algumas torcidas são quadrilhas. 92,59% 4,63 89,89% 

Algumas críticas são coices. 92,59% 4,72 94,30% 

Alguns lutadores são touros.  93,83% 4,89 98,08% 

Alguns mestres são espelhos. 93,83% 4,89 98,73% 

Alguns trabalhadores são formigas. 92,59% 4,62 86,08% 

Algumas vizinhas são moscas. 93,83% 4,51 95,53% 

Fonte: o próprio autor. 
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4.3   O experimento de leitura automonitorada 

 

O experimento de leitura automonitorada (self-paced, non-cumulative, 

moving-window reading) realizado objetivou evidenciar o processamento das 

metáforas pré-selecionadas nos norming studies, observando-se os tempos de 

leitura sobre o locus do “Problema do Reconhecimento” (cf. p. 12 e 14, Cap. 2), isto 

é, o veículo de cada uma das metáforas, por exemplo, “um furacão”, na expressão: 

“Irene é um furacão”, demandando interpretação metafórica, no Contexto 1 

imediatamente abaixo.  Foram igualmente registrados os tempos de leitura dos 

fragmentos correspondentes, quando demandavam interpretação literal, por 

exemplo, “um furacão”, em “Irene é um furacão”, inserida no Contexto 2. 

 

 

Contexto 1: demandando interpretação metafórica: 

 

Com muita frequência, / mulheres brasileiras / trabalham fora, / têm filhos / e 

estudam. / Irene é / um furacão / que empolga / todo mundo / no trabalho, em casa / 

e na faculdade. 

 

 

Contexto 2: demandando interpretação literal 

 

Com muita frequência, / fenômenos naturais / recebem nomes / de gente / dos mais 

comuns. / Irene é / um furacão / que assolou / o Caribe / e o leste dos EUA / em 

2011. 

 

 

Registraram-se, ainda, os tempos de leitura dos fragmentos-controle de 

declarações de inclusão em classe, por exemplo, “uma jovem”, na declaração de 

inclusão em classe (no caso, a das jovens), “Irene é uma jovem”, inserida no 

contexto a seguir:  
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Contexto 3, de declaração de inclusão em classe - controle 

 

Com muita frequência, / mulheres brasileiras / trabalham fora, / têm filhos / e 

estudam. / Irene é / uma jovem / que empolga / todo mundo / no trabalho, em casa / 

e na faculdade. 

 

 Em linhas gerais, seguiu-se aqui a metodologia adotada por Janus & 

Bever (1985), oferecendo contexto e medindo os tempos de processamento onde e 

quando esses podem revelar eventuais diferenças: sobre o sintagma que está sendo 

processado no momento em que o leitor se depara com o “Problema do 

Reconhecimento” e, então, deve construir uma interpretação metafórica da 

expressão que lê (p. 479).  De acordo com Janus & Bever, (id. Ibid.), ao dispensar 

tais cuidados, tanto os defensores quanto os detratores do modelo de 

processamento em três estágios da metáfora comprometeram irremediavelmente as 

conclusões a que chegaram.  A ausência de contexto nos experimentos de 

verificação de sentença conduzidos por Glucksberg et al. (1982), alegando evidência 

de processamento direto da metáfora, tanto quanto Ortony et al. (1979) terem 

medido os tempos de processamento ao final da apresentação das sentenças-alvo, 

frustrando a comprovação do Modelo Pragmático Padrão, de processamento 

indireto, foram superados pelas providências adotadas por eles, Janus & Bever, e 

aqui seguidas: a inserção das expressões-alvo em contextos de demanda por uma 

ou outra interpretação, metafórica ou literal.  Além disso, adotou-se aqui um controle 

adicional, uma declaração de inclusão em classe cujo tempo de processamento foi 

possível comparar com o da metáfora, que Glucksberg e cols. alegam ser da mesma 

“espécie” no seu modelo “class-inclusion”.  É possível afirmar ainda que, ao contrário 

de Janus & Bever (op. cit.) os participantes do experimento que aqui foi conduzido 

não tiveram, contra si, a necessidade de inferir o tópico da metáfora a partir de 

operações anafóricas.  No único exemplo que Janus & Bever oferecem, “The fabric 

had begun to fray” / “O tecido começara a esgarçar” (transcrito à p. 23, com tradução 

na Nota 32) os participantes devem “calcular” que “the fabric” / “o tecido” refere-se 

ao relacionamento desgastado que o contexto distante resume.  Nos estímulos 

apresentados aos participantes do experimento que aqui foi conduzido, o tópico 

aparece adjacente ao veículo da metáfora, poupando o leitor de dispêndio de 

esforço cognitivo adicional e, consequentemente, de tempo de processamento. 
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Os achados de Janus & Bever (1985) sugerem que metáforas novas são 

processadas indiretamente, a parir do significado literal da expressão, refutado com 

base no contexto, mas eles admitem a possibilidade de que o processamento do 

que eles chamam de “frozen metaphors” possa se dar sem a mediação do 

significado literal.  Especificamente, embora os resultados do seu experimento deem 

suporte à hipótese do processamento metafórico em três estágios, indireto e serial, 

eles admitem que possa haver compreensão metafórica direta. 

 

We used materials designed critically to contrast metaphoric and 
literal processing. We do not doubt that situations can be constructed 
in which metaphorical interpretations are comprehended directly 
without the mediation of a literal interpretation.66 (JANUS & BEVER, 
1985, p. 485) 

 

Não foi outra a “porta entreaberta” que se vislumbrou para examinar, no 

PB, o processamento de metáforas de ratings elevados em “Familiaridade”, 

“Aptness” e “Convencionalidade”.  Não faltaram contextos especializados e 

registraram-se os tempos de leitura sobre o fragmento crítico do processamento das 

metáforas, o sintagma-veículo da expressão, tal qual Janus & Bever (op. cit.), o 

fizeram.  Eles, com vistas a verificar se os participantes chegaram à interpretação do 

significado metafórico a partir do literal, aqui, ao contrário, com objetivo de colher 

evidências de processamento direto. 

 

 

4.3.1   Materiais 

 

9 trincas de parágrafos (transcritos no Apêndice C), igualmente divididos 

em 11 fragmentos / sintagmas, foram preparadas para acomodar: 1) expressões do 

tipo “X é um Y” construídas a partir das metáforas que foram selecionadas nos pré-

testes, por exemplo, “Irene é um furacão”, construída a partir de “Algumas mulheres 

são furacões” (cf. Tabela 4); 2) expressões de significado literal do mesmo tipo “X é 

um Y”, por exemplo “Irene é um furacão”, construída a partir do que se apurou sobre 

o furacão Irene, que assolou o Caribe e os EUA em 2011; e 3) declarações de 

                                                           
66

 Usamos materiais projetados criticamente para contrastar processamento metafórico e literal. Não 
duvidamos que situações possam ser construídas, em que interpretações metafóricas sejam compreendidas 
diretamente, sem a mediação de uma interpretação literal. (Tradução minha) 
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inclusão em classe do mesmo tipo “X é um Y”, por exemplo, “Irene é uma jovem”, 

categorizando o tópico da expressão.  Nos parágrafos do tipo 1, o contexto 

demandava uma interpretação metafórica de “X é um Y”; nos do tipo 2, o contexto 

demandava a interpretação literal da mesma expressão; e nos parágrafos do tipo 3, 

a interpretação de uma declaração literal de inclusão em classe sobre o tópico da 

expressão.  Os fragmentos críticos das expressões – “um Y” em todas – metafóricas, 

literais e declarações literais de inclusão, foram balanceados em número de sílabas, 

4; e em tipo e número de número de constituintes, “Det + N” (nos exemplos abaixo, 

respectivamente, “um furacão”, ‘um furacão”, “uma jovem”.  E, ao final da leitura de 

cada um dos parágrafos, os participantes responderam a uma pergunta acerca do 

conteúdo lido, pressionando os botões correspondentes a SIM ou Não na caixa de 

botões acoplada ao dispositivo de exibição dos estímulos (cf. Procedimentos, p. 50). 

 

Contexto 1: demandando interpretação metafórica: 

Com muita frequência, / mulheres brasileiras / trabalham fora, / têm filhos / e 

estudam. / Irene é / um furacão / que empolga / todo mundo / no trabalho, em casa / 

e na faculdade. 

 

Contexto 2: demandando interpretação literal 

Com muita frequência, / fenômenos naturais / recebem nomes / de gente / dos mais 

comuns. / Irene é / um furacão / que assolou / o Caribe / e o leste dos EUA / em 

2011. 

 

Contexto 3, de declaração de inclusão em classe (controle) 

Com muita frequência, / mulheres brasileiras / trabalham fora, / têm filhos / e 

estudam. / Irene é / uma jovem / que empolga / todo mundo / no trabalho, em casa / 

e na faculdade. 

 

 

Os estímulos foram distribuídos (within-subjects, contrabalanceados em 

quadrado-latino) de modo que os participantes leram parágrafos em todas as 3 

condições (e, sendo assim, leram 3 estímulos por condição), jamais lendo o mesmo 

estímulo em mais de uma condição.  Foram intercalados entre os 9 parágrafos-alvo 

lidos por cada um dos participantes outros 18 parágrafos, distrativos; e a ordem de 
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apresentação dos 27 parágrafos, aleatorizada a cada sessão com cada um dos 

participantes.  As perguntas após a leitura de cada um dos parágrafos-alvo 

demandavam, em cada trinca de parágrafos-alvo, a mesma resposta (Sim ou Não), 

garantindo, assim, que cada um dos participantes tivesse que responder 

aproximadamente o mesmo número de vezes Sim e Não. 

 

 

4.3.2   Participantes 

 

66 voluntários participaram do experimento.  Com idade média de 27 

anos, 20 homens e 46 mulheres foram recrutados entre os estudantes do Curso de 

Graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense – UFF (35), e de 

diversos cursos da Universidade Severino Sombra – USS (28), a saber: 

Enfermagem, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Medicina e Psicologia, 

sendo 24 estudantes de Cursos de Graduação e 4 com Especialização; 

completaram a amostra (3) funcionários administrativos do Instituto de Letras da 

UFF.  

 

 

4.3.3   Procedimentos 

 

Em sessões individuais, cada um dos participantes leu os estímulos, 

fragmento a fragmento, apresentados, sob o seu comando, na tela de um 

microcomputador Apple, pressionando “o botão de passar a tela” de uma caixa de 

botões acoplada ao dispositivo.  A apresentação dos estímulos obedeceu a um 

protocolo construído em PsyScope, de modo a gravar os tempos de leitura e as 

respostas dos participantes.  Antes do início da sessão, ao participante garantia-se 

um treinamento constando da leitura de 4 estímulos com vistas a familiarizá-lo com o 

manuseio do equipamento e a rotina do experimento.  Aos estudantes dos cursos de 

graduação foi oferecido um certificado de participação em atividade complementar 

aos estudos que ele(a) estivesse desenvolvendo. 
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4.3.4   Hipótese 

 

Hipótese de pesquisa: de acordo com Glucksberg e cols. 

(GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998), metáforas 

(convencionalizadas) são exatamente o que aparentam ser: declarações de inclusão 

em categorias, portanto, metáforas convencionalizadas (além de familiares e high-

apt) são processadas diretamente (sem a intermediação da interpretação do 

significado literal), conforme o seu modelo de Class-inclusion, tal qual declarações 

literais de inclusão em classe. Alternativamente, de acordo com o Modelo 

Pragmático Padrão (cf. SEARLE, 1993 [1979]), metáforas seriam processadas 

indiretamente, a partir da derivação do significado literal da expressão e sua rejeição 

no contexto do enunciado. 

 

 

4.3.5   Predições 

 

Consequentemente à hipótese de pesquisa, de processamento direto via 

Class-inclusion, não são esperadas diferenças significativas entre os tempos de 

leitura dos veículos das metáforas e os dos SNs correspondentes, nas expressões 

equivalentes de significado literal e nas declarações literais de inclusão em classe.  

Alternativamente, os tempos médios de leitura dos veículos das metáforas devem se 

mostrar significativamente maiores do que os RTs dos demais SNs-alvo, de acordo 

com o modelo de processamento indireto em três estágios. 

 

 

4.3.6   Análise dos Resultados  

 

De acordo com as predições do experimento de leitura automonitorada 

realizado, que não tem precedentes no PB – os participantes não despenderam 

significativamente mais tempo na leitura dos veículos das metáforas, por exemplo, 

“um furacão”, em “Irene é um furacão”, do que na leitura dos mesmos SNs em 

expressões de interpretação literal, por exemplo, “Irene é um furacão”, descrevendo 

o furacão que assolou o Caribe em 2011.  Bem como, em média, não despenderam 

significativamente mais tempo na leitura dos veículos das mesmas metáforas, p. ex., 

“um furacão”, em “Irene é um furacão”, do que na leitura dos SNs correspondentes 
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nas declarações literais (ctrls.) de inclusão em classe, “Irene é uma jovem”, 

descrevendo uma Irene que empolga todo mundo.  Tendo sido adotado, aqui, o rigor 

em relação à metodologia recomendado em Janus & Bever (1985) – medindo-se os 

tempos de leitura sobre o locus do “Problema do Reconhecimento” do significado 

metafórico, o veículo da metáfora – os dados aqui obtidos não oferecem sustentação 

à hipótese do processamento indireto da metáfora, a partir da interpretação do 

significado literal da expressão, como preconizado no Modelo Pragmático 

Padrão.  Tais achados, inéditos no PB, sugerem a validade da hipótese de 

processamento direto via Class-inclusion de Glucksberg e cols. (GLUCKSBERG & 

KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998).  Os tempos médios de leitura dos veículos 

das metáforas nominais muito familiares, very high-apt e altamente 

convencionalizadas selecionadas a partir dos norming studies (cf. Apêndice B) e os 

tempos médios de leitura dos SNs correspondentes – ilustrados na Tabela 5, a 

seguir – não diferiram significativamente.  Bem como não se mostraram diferenças 

significativas nas Comparações Múltiplas entre as condições, Ctrl-Literal, Ctrl-

metáfora, Literal-metáfora na análise estatística por sujeito: Kruskal-Wallis 

X2(2)=2,95, p>,05 e por item: Kruskal-Wallis X2(2)=3,55, p>,05.  O Poder do Teste67 

utilizado foi estimado em 70%, capaz de avaliar diferenças de, no mínimo, 200ms 

entre os RTs sobre os fragmentos críticos das condições, como as que Janus & 

Bever (1985) relataram, que afinal aqui não se mostraram.68 

 

Tabela 5 – Tempos médios de leitura (RTs) dos fragmentos críticos (aqui em destaque) nos 
contextos: Literal, Metafórico e Controle (em milissegundos). 

Contextos RTs Exemplos (extratos dos parágrafos) 

Literal 954,25 [...] fenômenos naturais recebem nomes de gente. Irene é um 

furacão que assolou o Caribe [...]. 

Metafórico 925,84 [...] mulheres brasileiras trabalham fora, têm filhos e estudam.  Irene 

é um furacão que empolga todo [...]. 

Controle 867,89 [...] mulheres brasileiras trabalham fora, têm filhos e estudam.  Irene 

é uma jovem que empolga todo [...]. 

 Fonte: o próprio autor. 

                                                           
67

 Em nenhuma das três condições, Literal, metáfora e controle, os tempos de leitura dos fragmentos críticos 
apresentaram distribuição normal: na condição Literal, Estatística Kolmogorov-Smirnov=0,14, p<,05, na 
condição metáfora, Kolmogorov-Smirnov=0,12, p<,05 e na condição controle, Kolmogorov-Smirnov=0,12, 
p<,05. 
68

 Se a hipótese adotada – de ausência de diferenças significativas entre os tempos de leitura de metáforas, 
expressões equivalentes de significado literal e controles – pode ser parafraseada em termos da não rejeição 
da Hipótese Nula, o Poder do Teste, estimado em 70%, é aparentemente capaz de responder ao desafio de se 
estar cometendo, aqui, o assim chamado erro do tipo II, de não rejeitar H0 falsa. (COOLICAN, 2014, p. 427-8) 
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As respostas dos participantes às perguntas sobre o conteúdo dos 

parágrafos lidos atestaram, satisfatoriamente, o envolvimento dos indivíduos na 

realização da tarefa proposta.  Considerando a sua totalidade (66), observou-se uma 

esmagadora maioria (94%) de respostas corretas (aproximadamente 99% 

responderam corretamente a 90% das perguntas), o que permite que não se 

atribuam os resultados à falta de atenção dos leitores ou a dificuldades de 

compreensão (extremas) dos estímulos. 

Embora estatisticamente não significativa, a diferença (-28,41ms), em 

favor do tempo médio de processamento dos veículos das metáforas, quando 

comparado ao tempo médio de leitura dos mesmos SNs interpretados literalmente, 

sugere que os significados metafóricos, convencionalizados familiares e high-apt 

(assim julgados nas respostas off-line dos participantes dos norming studies) acham-

se, de fato, “disponíveis” (ao menos no repertório da amostra) ao se dar a 

estruturação on-line de expressões predicativas e sua interpretação metafórica em 

contextos apropriados.  Ao contrário, pode-se dizer que causaram, aos participantes, 

alguma “estranheza” e alguma dificuldade de interpretá-las, as expressões literais, 

que, nos estímulos utilizados, atribuíam “nomes de gente” a entes não humanos, 

animados ou inanimados, como se vê no exemplo: “[...] fenômenos naturais recebem 

nomes de gente. Irene é um furacão que assolou o Caribe [...]” (cf. o Apêndice C, 

para conferir os demais).  Esses mesmos tempos de leitura dos SNs de 

interpretação literal afastaram-se ainda mais (-86,36ms) dos tempos médios de 

leitura dos SNs-controle, declarações de inclusão em classe, por exemplo, “Irene é 

uma jovem”, que, é lícito supor, não são só do repertório da amostra, mas dos 

falantes maduros do PB (é razoável supor) enquanto conhecimento semântico 

consolidado.   Em relação ao estranhamento (refletido nos tempos de leitura dos 

SNs de interpretação literal, se comparado aos dos controles) face a expressões 

como, por exemplo, “Fernanda é uma lesma” – em “Em certas culturas, animais 

exóticos são adotados e ganham apelidos. Fernanda é uma lesma que habita um 

viveiro na casa de criadores nas Filipinas” – caberia lembrar Austin (1962) e alegar 

que o efeito se deva à “infelicidade” pragmática69 da declaração, alternativamente a 

                                                           
69

 Agradeço à banca examinadora, na pessoa da Dra. Luciana Sanchez Mendes, a sugestão de encaminhar, na 
direção seguida acima, uma possível avaliação da (instigante, embora estatisticamente marginal) diferença 
entre os tempos de leitura de SNs de interpretação literal e expressões-controle. 
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pecar contra as condições de verdade da sentença (cf. MATTHEWSON, 2004, p. 

409).  É verdade, contudo que, no caso, estar-se-ia estendendo a exemplares dos 

assim chamados enunciados “consta(ta)tivos” problemas, em princípio, inerentes 

aos “performativos”, mas não sem algum aval da literatura.  Ao menos em Gerken 

(1994, p. 78), ao “descrever”, “explicar” e “teorizar” também nos comprometemos em 

atividades performativas, o que equivale a afirmar que seria mais adequado 

considerar “constativo” ou “descritivo” um caso especial de “performativo”.  E, em 

Petrey (1990), é possível verificar que o próprio Austin reconheceu que a distinção 

era demasiado forte, inclinando-se por sua reavaliação nos termos acima.  Em 

Grandesso (2006), é possível tomar contato com a literatura em língua portuguesa 

que contempla as visões aqui expostas. 

No que diz respeito à hipótese de pesquisa, certamente o que mais 

importa destacar é que o tempo médio de leitura dos veículos das metáforas acha-

se a meio caminho dos outros dois, muito próximo do tempo de leitura dos SNs 

interpretados literalmente (cf. Tabela 5).  E bem próximo, também, do tempo médio 

de leitura dos SNs-controle (-57,95ms), esses, declarações literais de inclusão em 

classe – diferença que, não sendo estatisticamente significativa, enseja aqui a 

defesa da posição de Glucksberg e cols. (GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; 

GLUCKSBERG, 1998; GLUCKSBERG, 2003; GLUCKSBERG, 2008).  De acordo 

com Glucksberg e cols., metáforas são o que aparentam ser: declarações de 

inclusão em classes, categorias metafóricas que recebem os nomes dos veículos e 

das quais são membros prototípicos.  Portanto, a não observância de diferenças 

entre os tempos de leitura dos fragmentos críticos das condições (no intervalo de 

confiança estipulado em 95%) sugere que metáforas familiares, high-apt e 

convencionalizadas são processadas como declarações de inclusão em classe, 

seguindo o modelo de Class-inclusion (GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990; 

GLUCKSBERG, 1998). 

A ausência de diferenças significativas entre os tempos de leitura das 

metáforas e expressões literais, e entre os tempos de leitura das metáforas e 

controles poderia ser atribuída, talvez, à constituição da amostra.  Entre os 66 

participantes do experimento, não havia equilíbrio na distribuição entre homens (1/3) 

e mulheres (2/3); os indivíduos selecionados eram habitantes de diferentes cidades 

(duas, embora no mesmo estado); e cursavam ou haviam concluído os seus estudos 

em instituições de Ensino Superior que têm perfis diferentes, na UFF (universidade 
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pública) e USS (universidade privada); eram estudantes de Graduação, incompleta 

(59) e completa (1) e com Especialização (6); e oriundos de cursos diversos (6 

cursos da UFF e USS). 

Certamente, não se pretendeu ignorar o fato de que a compreensão de 

metáforas, por indivíduos inseridos em contextos socioculturais diferentes, pode 

diferir consideravelmente, e não o ignoramos (para uma iniciação aos estudos de 

aspectos culturais envolvidos na compreensão de metáforas, vejam-se, por 

exemplo: Gibbs Jr (2008) e Ortony (1993 [1979]) e as referências por eles 

recomendadas).  Tanto foi assim que, nos norming studies da primeira fase da 

pesquisa (cf. Capítulo 4, p. 31), julgamentos a respeito de Familiaridade, Aptness e 

Convencionalidade das expressões que deram origem aos estímulos utilizados no 

experimento de leitura automonitorada foram colhidos em uma das instituições em 

que esse, a seguir, se realizou. 

Ainda assim, os resultados do experimento de leitura automonitorada dos 

mesmos estímulos foram observados, também, a partir do que se pode chamar de 

“uniformização” da amostra com respeito aos parâmetros que foram elencados 

acima.  Restringindo a amostra aos participantes que deram respostas corretas a 

todas as perguntas (100% em vez de 94%) e aos que eram estudantes da UFF, 

cursando o segundo período de Letras – chegou-se a 38 indivíduos cuja média de 

idade (antes, de 27,3 anos e, agora, 26,6 anos) ficou praticamente inalterada; e a 

um subconjunto cuja distribuição entre homens (25%) e mulheres (75%), proporção 

que reflete (ao menos informalmente) o público dos cursos de Letras no país.  

Considerando, então, a amostra assim “uniformizada”, não se acharam motivos de 

questionamentos dos resultados (cf. a Tabela 6, abaixo), que não se mostraram 

divergentes dos anteriormente apontados (considerado o total de 66 participantes) e, 

portanto, não justificam, por si, outras conclusões. 

 

Tabela 6 – Tempos médios de leitura (RTs) dos fragmentos críticos nos contextos: Literal, 
metafórico e controle (em milissegundos), com 66 e 38 participantes. 

 Literal Metafórico Controle 

66 participantes 954,25 925,84 867,89 

38 participantes 1008,02 968,11 930,11 

Fonte: o próprio autor. 
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Consequentemente, de uma maneira ou de outra, não se sustenta, nos 

resultados do experimento de leitura automonitorada realizado, a hipótese do 

processamento indireto de metáforas familiares, high-apt e convencionalizadas do 

PB.  Os tempos médios de leitura não diferiram significativamente, sugerindo, assim, 

que os participantes (tanto os 66 da amostra total quanto os 38 do subconjunto dos 

que pertenciam a um grupo geográfico e socialmente mais homogêneo) 

compreenderam sem dificuldades adicionais, em relação às expressões literais e 

declarações literais de inclusão em classe, as metáforas nominais inseridas em 

contextos apropriados.  Aparentemente, ao interpretar o significado metafórico de, 

por exemplo, “Irene é um furacão” (Irene agita o ambiente social, onde quer que ela 

passe) os falantes nativos do PB da amostra selecionada não encontraram 

dificuldades, em relação a interpretar literalmente “Irene é um furacão” (que assolou 

o Caribe etc.).  E ainda: ao interpretar o significado metafórico da mesma expressão, 

não encontram dificuldades maiores do que para interpretar “Irene é uma jovem”, 

declaração literal de inclusão em classe (incluindo Irene na categoria das jovens), 

permitindo inferir, como querem Glucksberg e cols. (GLUCKSBERG & KEYSAR, 

1990; GLUCKSBERG, 1998) que eles(as) compreenderam a metáfora tal qual 

compreenderam a declaração literal de inclusão.  Não é outra a tese do modelo de 

Class-inclusion: metáforas são exatamente o que aparentam ser, a saber, 

declarações em classe70 (GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990, p. 7; GLUCKSBERG, 

1998, p. 41).  

Tal qual Glucksberg (1998, p. 41) ilustra a categoria metafórica, 

estruturada hierarquicamente em 2 níveis de referência, básico (ou literal) e 

supraordenado ou metafórico, que daria conta do exemplo: “my lawyer is a shark (cf. 

p. 29 da Revisão da Literatura), a categoria metafórica “furacão” acha-se ilustrada na 

Figura 6 (p. 57). 

Diante da expressão: “Irene é um furacão”, o ouvinte / leitor acessa(ria) 

prontamente o significado metafórico do veículo convencionalizado, “furacão” (que 

se acha até dicionarizado, cf. Aulete Digital, entre outros listados nas Referências), 

pela repetição do uso do veículo (BOWDLE & GENTNER, 2005), em expressões 

com tópicos diversos, familiares e high-apt ou bem construídas (BLASKO & 

CONNINE, 1993).  

                                                           
70

 [...] metaphors are exactly what they seem to be, namely, class-inclusion assertions.  Glucksberg (1998, p. 41) 
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Figura 6 - Propriedades associadas ao significado metafórico M-furacão de “furacão” no 
nível supraordenado e ao significado literal L-furacão “furacão” no nível básico da categoria.  

 

Nível Supraordenado da Categoria:  

 propriedades M- furacão: Muito impetuoso(a)  

   Avassalador(a) 

   Muito agitado(a) 

   Muito Forte 

Nível básico da Categoria:  

 propriedades L- furacão: Muito impetuoso(a) 

   Avassalador(a) 

   Muito agitado(a) 

   Muito Forte 

   Destruidor(a) 

   Muito veloz 

   Devastador(a) 

   Tumultuador(a) 

Fonte: adaptada a partir de Glucksberg (1998). 

 

Exclusivamente, então, segundo o modelo de processamento direto por 

categorização de Glucksberg & Keysar (1990) – Class-inclusion –, metáforas como, 

por exemplo, “Irene é um furacão”, seriam compreendidas como são compreendidas 

as declarações literais de inclusão em classe, às custas de categorias preexistentes, 

“veículos” que se acham convencionalizados. 
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5   CONCLUSÕES 

 

Os resultados do experimento de leitura automonitorada de metáforas do 

PB realizado não oferecem suporte à hipótese do processamento indireto de 

expressões cujos “veículos” se acham convencionalizados e julgadas previamente 

por falantes da língua (em norming studies) familiares e high-apt (bem construídas).  

Ao contrário, os achados do PB aqui relatados sustentam a hipótese defendida por 

Glucksberg & Keysar (1990), de processamento direto por categorização, no modelo 

de Class-inclusion. 

Adotando o rigor metodológico sugerido por Janus & Bever (1985) – 

mediram-se os tempos de leitura sobre os “veículos” das metáforas, encaixadas em 

contextos apropriados, e não se observou diferença significativa (medida em 

milissegundos) entre os tempos médios de leitura dos “veículos” (... um Y) de 

metáforas nominais (X é um Y) e expressões literais equivalentes.  Diferentemente 

de Janus & Bever (op. cit.), que relataram um maior dispêndio de tempo de leitura 

sobre os “veículos” das metáforas novas que utilizaram, sustentando, assim, o 

modelo de processamento indireto da metáfora, a partir da interpretação literal do 

enunciado (ao passo que admitiam a possibilidade – aqui explorada no PB – de 

metáforas não novas serem compreendidas diretamente). 

A não observância de diferença significativa entre os tempos médios de 

leitura dos “veículos” das metáforas e declarações literais de inclusão em classe 

(nos controles) sugere que o processamento das expressões metafóricas em 

questão deu-se de acordo com o modelo de Class-inclusion / dual reference 

(GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990).  Às custas da estratégia, recorrente nas línguas 

humanas, de dar nomes de membros prototípicos a categorias – categorias 

metafóricas preexistentes no PB com nomes de membros prototípicos –, “veículos” 

convencionalizados teriam permitido interpretar, prontamente, as metáforas em 

questão como declarações que capturam relevantes traços dos vários tópicos a eles 

(“veículos”) relacionados, incluindo-os no níveis supraordenados das categorias. 

Não é demais assinalar que aqui não se cogitou estender a ideia de 

processamento direto via Class-inclusion a categorias que não as preexistentes, 

como ambiciona Glucksberg (2008).  Para Glucksberg (op. cit.) a convencionalidade 

de “veículos” decorre necessariamente do seu uso em expressões bem construídas.  
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E, sendo assim, metáforas novas high-apt seriam interpretadas como declarações 

de inclusão em classe. 

Apesar do ineditismo, o presente estudo não avança os limites que se 

impôs desde o início: avaliar no PB o processamento de metáforas familiares, high-

apt e convencionalizadas (não novas).  Fica ainda à espera do interesse de 

pesquisas que ainda hão de vir, o estudo do processamento de metáforas 

levantadas em corpora, o rastreamento de movimentos oculares na compreensão de 

metáforas e, é claro, a extração de potenciais evocados durante a audição / leitura 

de metáforas do PB e investigações com base em neuroimagem. 
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de movimentos oculares na leitura de frase do português brasileiro. Apresentado no 
XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filologia de la América 
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APÊNDICES 

 

A   Expressões metafóricas dos norming studies 

Tabela A - Expressões metafóricas submetidas aos norming studies de Familiaridade e de Aptness. 

Expressões metafóricas Opções de significados utilizados nos formulários 

1. Alguns carros são abacaxis. COMPLICAÇÃO FRUTO FACILIDADE 

2. Alguns cirurgiões são açougueiros. IMPERÍCIA COMPETÊNCIA AÇOUGUE 

3. Alguns políticos são raposas. ESPERTEZA CANÍDEO INGENUIDADE 

4. Algumas crianças são anjos. BONDADE MALDADE ASAS 

5. Alguns chefes são toupeiras. IGNORÂNCIA INTELIGÊNCIA INSETÍVORO 

6. Alguns seguranças são armários. FORÇA MOBÍLIA FRAQUEZA 

7. Algumas modelos são aviões. BELEZA FEIÚRA AERONAVE 

8. Alguns pais são bananas. FRAQUEZA FRUTO FORÇA 

9. Alguns humanos são canários. CANTO DESAFINAÇÃO PÁSSARO 

10. Alguns maridos são cavalos. GROSSERIA DELICADEZA EQUINO 

11. Algumas sogras são cobras. LEALDADE RÉPTIL FALSIDADE 

12. Alguns juízes são deuses. SUPERIORIDADE CRIADOR INFERIORIDADE 

13. Alguns meninos são diabos. TRAVESSURA SATANÁS SOSSEGO 

14. Algumas despesas são facadas. DESGOSTO LESÃO ALEGRIA 

15. Algumas modas são febres. MANIA DOENÇA RACIONALIDADE 

16. Algumas senhoras são flores. DELICADEZA BRUTALIDADE VEGETAL 

17. Algumas mulheres são furacões. AGITAÇÃO VENTO CALMARIA 

18. Algumas meninas são gatas. FELINO BELEZA FEIÚRA 

19. Algumas adolescentes são girafas. ALTURA MUDEZ RUMINANTE 

20. Algumas pessoas são ilhas. ISOLAMENTO COMUNICAÇÃO TERRA 

21. Alguns cordeiros são lobos. MALDADE BONDADE CANÍDEO 

22. Algumas mães são leoas. CORAGEM COVARDIA FELINO 

23. Alguns motoristas são lesmas. LENTIDÃO RAPIDEZ MOLUSCO 

24. Alguns jóqueis são palitos. MAGREZA MADEIRA OBESIDADE 

25. Alguns trabalhos são prisões. SERVIDÃO CADEIA LIBERDADE 

26. Alguns comerciantes são ratos. TRAPAÇA ROEDOR HONESTIDADE 

27. Alguns operários são robôs. REPETIÇÃO MÁQUINA AUTONOMIA 

28. Alguns genros são sanguessugas. EXPLORAÇÃO GENEROSIDADE ANELÍDEO 

29. Alguns avós são santos. BONDADE DIVINDADE MALDADE 

30. Algumas estradas são serpentes. IMPREVISIBILIDADE SEGURANÇA RÉPTIL 

31. Alguns advogados são tubarões. GANÂNCIA HONESTIDADE PEIXE 

32. Alguns estudantes são traças. LEITURA IGNORÂNCIA INSETO 

33. Alguns homens são ursos. CABELUDO CABELO URSÍDEO 

34. Algumas explicações são véus. ENCOBRIMENTO REVELAÇÃO TECIDO 

35. Algumas tias são vitrolas. TAGARELICE APARELHO INTROVERSÃO 

36. Alguns clientes são patos. INGENUIDADE ESPERTEZA AVE 

37. Algumas avós são corujas. ORGULHO VERGONHA AVE 

38. Alguns cunhados são malas. CHATICE CONVENIÊNCIA CAIXA 

39. Alguns músicos são feras. COMPETÊNCIA ANIMAL DESCONHECIMENTO 

40. Algumas motos são foguetes. RAPIDEZ LENTIDÃO ESPAÇO 

41. Alguns cozinheiros são porcos. SUJEIRA LIMPEZA SUÍNO 

42. Alguns vizinhos são sapos. INTROMISSÃO DISCRIÇÃO ANFÍBIO 

43. Alguns indivíduos são avestruzes. ENFRENTAMENTO FUGA AVE 

44. Alguns pensadores são águias. PERSPICÁCIA ESTUPIDEZ RAPINA 
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45. Alguns locutores são papagaios. TAGARELICE CLAREZA PLUMAGEM 

46. Alguns policiais são gorilas. VIOLÊNCIA SÍMIO GENTILEZA 

47. Alguns físicos são monstros. EXCELÊNCIA CRUELDADE INFERIORIDADE 

48. Algumas atitudes são máscaras. ENGANAÇÃO REVELAÇÃO TELA 

49. Algumas amigas são camaleões. ADAPTABILIDADE SINCERIDADE LAGARTO 

50. Alguns parentes são fuinhas. BISBILHOTICE DISCRIÇÃO ANIMAL 

51. Alguns condomínios são gaiolas. CONFINAMENTO ENGRADADO LIBERDADE 

52. Algumas provas são torturas. SOFRIMENTO SATISFAÇÃO CRIME 

53. Algumas esposas são geladeiras. FRIEZA ELETRODOMÉSTICO TERNURA 

54. Alguns botequins são chiqueiros. IMUNDÍCIE LIMPEZA CURRAL 

55. Alguns professores são carrascos. CRUELDADE BRANDURA MORTE 

56. Algumas celebridades são antas. TAPIR BURRICE INTELIGÊNCIA 

57. Alguns fumantes são chaminés. COMPULSÃO MODERAÇÃO TUBO 

58. Alguns cinemas são pulgueiros. MEDIOCRIDADE INSETO EXCELÊNCIA 

59. Alguns barracos são fornos. COZINHA AQUECIMENTO VENTILAÇÃO 

60. Alguns patrões são rochas. INABALABILIDADE FLEXIBILIDADE MASSA 

61. Algumas diretoras são generais. DITADURA PATENTE PARTICIPAÇÃO 

62. Alguns caminhoneiros são tartarugas. LENTIDÃO RÉPTIL AGILIDADE 

63. Algumas notícias são bombas. IMPREVISIBILIDADE EXPLOSÃO PREVISIBILIDADE 

64. Algumas vidas são batalhas. ESFORÇO COMBATE FACILIDADE 

65. Algumas prisões são spas. RELAXAMENTO OBRIGAÇÕES ESTÂNCIA 

66. Algumas casas são fornalhas. CALOR DISPOSITIVO VENTILAÇÃO 

67. Alguns hospitais são matadouros. ASSEPSIA INSALUBRIDADE ANIMAL 

68. Algumas garotas são violões. SILHUETA INSTRUMENTO ALMA 

69. Alguns cérebros são computadores. CÁLCULO CRIATIVIDADE APARELHO 

70. Algumas frases são pérolas. SABEDORIA JÓIA TOLICE 

71. Alguns amigos são pilares. SUPORTE EDIFÍCIO ABANDONO 

72. Alguns viciados são zumbis. FIXAÇÃO ENTIDADE RAZÃO 

73. Algumas torcidas são quadrilhas. VIOLÊNCIA ROUBO CONFRATERNIZAÇÃO 

74. Algumas cidades são pinturas. PRIMOR IMPERFEIÇÃO TINTA 

75. Algumas críticas são coices. BRUTALIDADE DELICADEZA CASCO 

76. Alguns lutadores são touros.  FORÇA BOVINO FRAGILIDADE 

77. Alguns mestres são espelhos. MODELO REPROVAÇÃO OBJETO 

78. Alguns atletas são gazelas. ESBELTEZA ANTÍLOPE GORDURA 

79. Alguns computadores são 
dinossauros. OBSOLESCÊNCIA RÉPTIL NOVIDADE 

80. Alguns intelectuais são pavões. MODÉSTIA VAIDADE AVE 

81. Alguns trabalhadores são formigas. DEDICAÇÃO DESCOMPROMISSO INSETO 

82. Alguns empregos são peixadas. FACILITAÇÃO MÉRITO PRATO 

83. Alguns repórteres são abutres. EXPLORAÇÃO ÉTICA AVE 

84. Algumas vizinhas são moscas. INCÔMODO INSETO ALVO 

Fonte: o próprio autor 
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B     Expressões ranqueadas nos norming studies 

Tabela B - As 84 expressões ranqueadas nos Experimentos 1 e 2 (norming studies). 

Ref. Expressões metafóricas 
Ratings de 

Aptness 
Ratings de 

Familiaridade 
Média de 

Convencionalidade 

1 Alguns carros são abacaxis. 3,94 40,74% 98,75% 

2 Alguns cirurgiões são açougueiros. 4,52 87,65% 68,35% 

3 Alguns políticos são raposas. 4,67 85,19% 97,47% 

4 Algumas crianças são anjos. 4,77 98,77% 89,87% 

5 Alguns chefes são toupeiras. 4,66 92,59% 94,94% 

6 Alguns seguranças são armários. 4,76 93,83% 95,57% 

7 Algumas modelos são aviões. 4,80 97,53% 98,73% 

8 Alguns pais são bananas. 4,67 92,59% 97,47% 

9 Alguns humanos são canários. 3,65 51,85% 74,68% 

10 Alguns maridos são cavalos. 4,68 96,30% 100,00% 

11 Algumas sogras são cobras. 4,82 100,00% 99,37% 

12 Alguns juízes são deuses. 4,41 69,14% 93,04% 

13 Alguns meninos são diabos. 4,67 98,77% 96,84% 

14 Algumas despesas são facadas. 4,65 97,53% 66,46% 

15 Algumas modas são febres. 4,72 96,30% 96,20% 

16 Algumas senhoras são flores. 4,68 91,36% 99,37% 

17 Algumas mulheres são furacões. 4,81 100,00% 98,10% 

18 Algumas meninas são gatas. 4,91 100,00% 100,00% 

19 Algumas adolescentes são girafas. 4,63 92,59% 99,37% 

20 Algumas pessoas são ilhas. 4,59 65,43% 89,24% 

21 Alguns cordeiros são lobos. 4,68 91,36% 96,84% 

22 Algumas mães são leoas. 4,82 97,53% 98,10% 

23 Alguns motoristas são lesmas. 4,85 100,00% 98,73% 

24 Alguns jóqueis são palitos. 4,34 53,09% 96,20% 

25 Alguns trabalhos são prisões. 4,71 92,59% 72,15% 

26 Alguns comerciantes são ratos. 4,56 82,72% 93,67% 

27 Alguns operários são robôs. 4,73 92,59% 72,78% 

28 Alguns genros são sanguessugas. 4,66 91,36% 98,73% 

29 Alguns avós são santos. 4,65 86,42% 87,97% 

30 Algumas estradas são serpentes. 4,35 58,02% 92,41% 

31 Alguns advogados são tubarões. 4,32 59,26% 96,84% 

32 Alguns estudantes são traças. 3,89 65,43% 48,73% 

33 Alguns homens são ursos. 4,05 71,60% 87,34% 

34 Algumas explicações são véus. 3,86 39,51% 60,76% 

35 Algumas tias são vitrolas. 4,72 90,12% 98,10% 

36 Alguns clientes são patos. 4,51 76,54% 89,87% 

37 Algumas avós são corujas. 4,73 98,77% 98,10% 

38 Alguns cunhados são malas. 4,72 97,53% 96,84% 

39 Alguns músicos são feras. 4,84 100,00% 100,00% 

40 Algumas motos são foguetes. 4,85 92,59% 99,37% 

41 Alguns cozinheiros são porcos. 4,85 97,53% 94,30% 
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42 Alguns vizinhos são sapos. 3,77 41,98% 90,51% 

43 Alguns indivíduos são avestruzes. 3,57 37,04% 51,90% 

44 Alguns pensadores são águias. 4,49 60,49% 91,14% 

45 Alguns locutores são papagaios. 4,72 92,59% 96,20% 

46 Alguns policiais são gorilas. 4,54 70,37% 98,10% 

47 Alguns físicos são monstros.  4,41 80,25% 69,62% 

48 Algumas atitudes são máscaras. 4,61 85,19% 92,41% 

49 Algumas amigas são camaleões. 4,43 64,20% 86,71% 

50 Alguns parentes são fuinhas. 4,09 65,43% 93,67% 

51 Alguns condomínios são gaiolas. 4,73 83,95% 89,87% 

52 Algumas provas são torturas. 4,81 98,77% 100,00% 

53 Algumas esposas são geladeiras. 4,71 83,95% 97,47% 

54 Alguns botequins são chiqueiros. 4,85 95,06% 96,84% 

55 Alguns professores são carrascos. 4,87 98,77% 96,20% 

56 Algumas celebridades são antas. 4,75 88,89% 99,37% 

57 Alguns fumantes são chaminés. 4,86 96,30% 97,47% 

58 Alguns cinemas são pulgueiros. 4,16 72,84% 88,61% 

59 Alguns barracos são fornos. 4,66 93,83% 98,73% 

60 Alguns patrões são rochas. 4,65 75,31% 89,24% 

61 Algumas diretoras são generais. 4,68 85,19% 82,28% 

62 Alguns caminhoneiros são tartarugas. 4,85 95,06% 98,73% 

63 Algumas notícias são bombas. 4,72 96,30% 73,42% 

64 Algumas vidas são batalhas. 4,75 96,30% 83,54% 

65 Algumas prisões são spas.  4,35 70,37% 84,18% 

66 Algumas casas são fornalhas. 4,72 95,06% 97,47% 

67 Alguns hospitais são matadouros. 4,28 85,19% 72,78% 

68 Algumas garotas são violões. 4,80 95,06% 97,47% 

69 Alguns cérebros são computadores.  4,80 96,30% 48,73% 

70 Algumas frases são pérolas. 4,80 96,30% 46,84% 

71 Alguns amigos são pilares. 4,77 87,65% 96,84% 

72 Alguns viciados são zumbis. 4,08 77,78% 81,65% 

73 Algumas torcidas são quadrilhas. 4,63 92,59% 89,87% 

74 Algumas cidades são pinturas. 4,62 77,78% 92,41% 

75 Algumas críticas são coices. 4,72 92,59% 94,30% 

76 Alguns lutadores são touros.  4,89 93,83% 98,10% 

77 Alguns mestres são espelhos. 4,89 93,83% 98,73% 

78 Alguns atletas são gazelas. 4,16 67,90% 85,44% 

79 Alguns computadores são dinossauros. 4,53 80,25% 89,24% 

80 Alguns intelectuais são pavões. 4,37 58,02% 80,38% 

81 Alguns trabalhadores são formigas. 4,62 92,59% 86,08% 

82 Alguns empregos são peixadas. 4,30 70,37% 86,08% 

83 Alguns repórteres são abutres. 4,33 80,25% 80,38% 

84 Algumas vizinhas são moscas. 4,51 93,83% 95,57% 
Fonte: o próprio autor. 
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C    Parágrafos experimentais do experimento cronométrico  

Os parágrafos experimentais e respectivas perguntas que se seguem 
estão organizados na sequência literal / metafórico / controle, em cada grupo de 
três. 
 
1. 
Com muita frequência, fenômenos naturais recebem nomes de gente dos mais 
comuns. Irene é um furacão que assolou o Caribe e o leste dos EUA em 2011.   
Irene é o nome de um furacão? 
 
Com muita frequência, mulheres brasileiras trabalham fora, têm filhos e estudam. 
Irene é um furacão que empolga todo mundo no trabalho, em casa e na faculdade. 
Irene empolga todo mundo? 
 
Com muita frequência, mulheres brasileiras trabalham fora, têm filhos e estudam. 
Irene é uma jovem que empolga todo mundo no trabalho, em casa e na faculdade. 
Irene empolga todo mundo? 
 
 
2. 
Excepcionalmente, móveis italianos têm qualidade e nome no mercado. Bérgamo é 
um armário que recebe dos clientes ótimas avaliações nos comentários. 
Bérgamo é uma marca de fogão? 
 
Excepcionalmente, segurança de rua porta armas para ser respeitado. Bérgamo é 
um armário que trabalha com ajuda do porte avantajado e da força bruta. 
Bérgamo é franzino? 
 
Excepcionalmente, segurança de rua porta armas para ser respeitado. Bérgamo é 
um vigia que trabalha com ajuda do porte avantajado e da força bruta. 
Bérgamo é franzino? 
 
 
3. 
Em certas culturas, animais exóticos são adotados e ganham apelidos. Fernanda é 
uma lesma que habita um viveiro na casa de criadores nas Filipinas. 
Fernanda é o nome de uma lesma? 
 
Costumeiramente, motoristas idosos guiam devagar sem razão no trânsito. 
Fernanda é uma lesma que atrasa a chegada no trabalho ou lazer quando usa carro. 
Fernanda dirige devagar? 
 
Costumeiramente, motoristas idosos guiam devagar sem razão no trânsito. 
Fernanda é uma chofer que atrasa a chegada no trabalho ou lazer quando usa 
carro. 
Fernanda dirige devagar? 
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4. 
Em certas famílias, bichos de estimação distanciam-se do padrão esperado. Tereza 
é uma cobra que só pica raramente e não tem qualquer veneno, segundo o dono. 
Tereza é o nome de uma mosca? 
 
Em certas famílias sogras problemáticas implicam muito com genros, sem motivos. 
Tereza é uma cobra que ataca sem aviso o marido da filha em qualquer lugar. 
Tereza é amável? 
 
Em certas famílias sogras problemáticas implicam muito com genros, sem motivos. 
Tereza é uma sogra que ataca sem aviso o marido da filha em qualquer lugar. 
Tereza é amável? 
 
 
5. 
Em alguns lugares, primatas em extinção ganham proteção de ONGs e pessoas. 
Samuel é uma fera que resiste na África à extinção dos gorilas até o momento. 
Samuel é o nome de um gorila? 
 
Por todo o mundo, guitarristas famosos sobem em palcos ou tocam ao ar livre. 
Samuel é uma fera que fascina o público da banda de rock Skank há muitos anos. 
Samuel é um ótimo músico? 
 
Por todo o mundo, guitarristas famosos sobem em palcos ou tocam ao ar livre. 
Samuel é um músico que fascina o público da banda de rock Skank há muitos anos. 
Samuel é um ótimo músico? 
 
 
6. 
Em filmes infantis, grupos de felinos formam famílias felizes e saudáveis. Maria é 
uma gata que alegra as crianças na famosa animação Os Aristogatas. 
Maria é o nome de uma formiga? 
 
Em qualquer época, meninas sedutoras estão no centro de festas e baladas. Maria é 
uma gata que encanta os garotos em qualquer reunião de adolescentes. 
Maria é repulsiva? 
 
Em qualquer época, meninas sedutoras estão no centro de festas e baladas. Maria é 
uma moça que encanta os garotos em qualquer reunião de adolescentes. 
Maria é repulsiva? 
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7. 
De tempos em tempos, animais adestrados ficam famosos em filmes de sucesso. 
Argento é um cavalo que estrela a história Cavaleiro Solitário na pele de Silver. 
Argento é o nome de um cavalo? 
 
Em alguns lugares, maridos ciumentos podem agredir esposas sem punição. 
Anderson é um cavalo que recebeu até hoje apenas advertências por bater na 
mulher. 
Argento é grosseiro? 
 
Em alguns lugares, maridos ciumentos podem agredir esposas sem punição. 
Anderson é um marido que recebeu até hoje apenas advertências por bater na 
mulher. 
Argento é grosseiro? 
 
 
8. 
Muito raramente, heroínas de filmes são veículos a motor femininos. Rochelle é um 
avião que atua no sucesso de animação da Disney chamado Aviões. 
Rochelle é o nome de um carro? 
 
De modo esperado, modelos de beleza são convidadas a posar para fotos. 
Rochelle é um avião que desfila com sucesso nas capas de revistas e nas 
passarelas. 
Rochelle é feia? 
 
De modo esperado, modelos de beleza são convidadas a posar para fotos. 
Rochelle é uma jovem que desfila com sucesso nas capas de revistas e nas 
passarelas. 
Rochelle é feia? 
 
  
 
9. 
Para quase todos, produtos japoneses são tidos como muito bons e duráveis. 
Tagima é um violão que músicos destacados têm como referência de qualidade. 
Tagima é uma marca de violão? 
 
De modo habitual, garotas de biquíni são criticadas com rigor por mulheres. Tagima 
é um violão que revela destemor diante dos olhares de todas na praia. 
Tagima tem um belo corpo? 
 
De modo habitual, garotas de biquíni são criticadas com rigor por mulheres. Tagima 
é uma moça que revela destemor diante dos olhares de todas na praia. 
Tagima tem um belo corpo? 
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ANEXOS 
 
A   Solicitação de campo de pesquisa na Universidade Severino Sombra 
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B   Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da USS 
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